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RESUMO

Sistemas  de  gestão  normalizados  têm  sido  implementados  por  várias  empresas  em 
diversos  segmentos  como  um  meio  de  conquistar  vantagens  competitivas,  atender  aos 
requisitos de clientes e satisfazer a demais  partes interessadas.  Os sistemas de gestão mais  
difundidos são os da qualidade (ISO 9001), do meio ambiente (ISO 14001), da segurança e 
saúde no trabalho (OHSAS 18001) e o da responsabilidade social (SA 8000). Na medida que 
as organizações foram adquirindo estes sistemas  surgiu a necessidade de geri-los de forma  
integrada, a fim de minimizar burocracias, redundâncias e custos inerentes a tais sistemas.

Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo descrever e detalhar um sistema 
de gestão integrado adotado por uma empresa de transporte de carga, procurando apreender as 
dificuldades e desafios concernentes à sua implantação e operacionalização e os impactos na 
gestão e na imagem organizacional.  Para se atingir este objetivo adotar-se-á como estratégia 
de investigação um estudo de caso. Após o estudo de caso buscar-se-á uma análise entre as  
prescrições do Guia PAS 99:2006 e as práticas adotadas pela empresa..

Para construção deste estudo foi realizada inicialmente uma revisão da literatura referente 
a esta temática. Posteriormente, durante o estudo de caso, por meio da análise de documentos 
referentes  ao  sistema  de  gestão  integrado  da  empresa  investigada  e  entrevistas  com 
funcionários da mesma, pode-se identificar  aspectos operacionais do sistema, bem como os 
benefícios e dificuldades de sua implementação e manutenção.
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ABSTRACT

Standardized  management  systems  have  been  implemented  by  several  companies  in 
different segments as a way to gain competitive advantage, meet customer requirements and 
satisfy other stakeholders. The most widespread management systems are quality (ISO 9001), 
environment  (ISO 14001), safety and health (OHSAS 18001) and social responsibility  (SA 
8000). To the extent that organizations were acquiring these systems came the need to manage 
them in an integrated manner in order to minimize bureaucracy, duplication and costs inherent  
in such systems. 

In this context, this work aims to describe and detail an integrated management system 
adopted by an freight transport, seeking to identify the difficulties and challenges concerning  
its implementation and operation and impact in the management and organizational image. To 
achieve this goal adopt will research strategy as a case study. After the case study check will  
be  an  analysis  of the  requirements  of PAS  99:2006 Guide  and  practices  adopted by  the  
company .

For construction of this study was initially carried out a review of existing literature about 
this subject. Subsequently,  during the case study, through analysis  of documents relating to 
the integrated management system the company investigated and interviews with officials of 
the same, one can identify the operational aspects of the system, as well as the benefits and 
difficulties of its implementation and maintenance .
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1. INTRODUÇÃO

As organizações de um modo geral têm evidenciado esforços para a manutenção de seus 

clientes, por meio da oferta de bens e serviços que retratem as expectativas e necessidades dos 

consumidores.  Estas  empresas  conquistarão,  na  visão  de  Slack  (2009),  um  alinhamento 

sustentável,  onde  os  requisitos  do  mercado  alvo  direcionam  os  investimentos  e 

desenvolvimentos  de  recursos  das  organizações.  Mas,  atualmente,  apenas  satisfazer  as 

necessidades dos clientes já não é mais garantia de sucesso, principalmente no longo prazo. 

Existem outras partes interessadas1 que podem determinar a longevidade de uma instituição 

como,  por  exemplo,  acionistas,  funcionários,  sociedade,  poder  público,  fornecedores  etc. 

Assim o foco das organizações passa a ser atender as necessidades e expectativas não só dos 

consumidores, e sim de todas as partes interessadas (CERQUEIRA, 2005).

Diante  da  necessidade  de  perpetuidade  em  um  mercado  cada  vez  mais  exigente  e 

consciente,  as organizações passaram a buscar mecanismos que às convergissem aos novos 

anseios  e  interesses  competitivos.  Nesse  contexto,  muitas  empresas  adotaram sistemas  de 

gestão normalizados,  sendo o maior  representante destes o padrão normativo  internacional 

ISO  9001,  que  congrega  os  requisitos  necessários  para  a  implementação,  controle  e 

manutenção do sistema de gestão da qualidade. Em 2007, segundo a ISO2 (2009), 896 929 

organizações, de 170 países diferentes, possuíam certificados em conformidade com o padrão 

1 Conceituam-se  partes interessadas neste trabalho como todos aqueles  indivíduos  ou  grupo social   que,  de 
alguma maneira, sofrem com os reflexos das ações de uma organização.
2 Informações coletadas no site da ISO - International Organization for Standartization - ou em tradução literal 
para o português -  Organização Internacional para a Padronização. Disponível  em:  < http://www.iso.org/iso 
/pressrelease.htm?refid=Ref1178>, Acesso em 18 de fevereiro de 2009.  Segundo Ribeiro Neto et al (2008) o 
nome ISO não foi escolhido de forma aleatória, para os autores a simbologia do nome ISO se deve ao fato de que 
em grego ‘isos’ quer dizer igual, alcançando assim a filosofia que move a ISO, um único ponto de referência 
para todas a nações sobre normas internacionais de padronização.
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normativo  ISO  9001.  No  Brasil,  segundo  o  Inmetro3 (2009),  8.712  instituições  estão 

certificadas no padrão ISO 9001.

Com a evolução  dos conceitos de preservação ambiental,  manutenção  da segurança  e 

saúde no trabalho e responsabilidade social, outros sistemas de gestão foram se agregando aos 

sistemas de garantia da qualidade. Mas as inserções destes sistemas pelas organizações foram 

concluídas  em momentos  distintos,  por  pessoas  diferentes,  proporcionando  um resultado 

indesejável  de  acréscimo  de  burocracia  e,  mais  significativamente,  de  custos  (RIBEIRO 

NETO et al, 2008). 

Segundo De Cicco (2000), as empresas vêm sofrendo pressões constantes para uma boa 

gestão de seus custos, buscando assim a minimização destes. Mas, por outro lado, clientes  

exigem  cada  vez  mais  serviços  e  produtos  com  qualidade,  níveis  de  disponibilidade  e 

variedade  elevados,  criando-se  um  rompimento  na  barreira  tradicional  dos  Trade-offs4 

variedade/volume, qualidade/custos e flexibilidade/custos (SLACK e LEWIS, 2009). Como 

resultado desta dicotomia,  fazer  mais  com menos,  é  que as  organizações,  na visão  de De 

Cicco (2000), passaram a buscar uma postura holística de sistemas de gestão múltiplos. 

Outros benefícios, além da redução de custos, são apregoados por autores que defendem 

uma visão integrada de sistemas de gestão múltiplos em uma organização, como Ribeiro Neto 

et al (2008), Cerqueira (2005) e De Cicco (2000). Segundo aqueles autores, a pluralidade de 

documentos resultantes dos requisitos de tais sistemas é diminuída drasticamente com uma 

adoção integrada.  Políticas,  manuais  e procedimentos agora não mais  serão desenvolvidos 

com exclusividade para a gestão da qualidade, do meio ambiente,  da segurança e saúde no 

trabalho  e  da  responsabilidade  social,  e  sim  uma  política  única,  um  manual  único  e 

3 Informações  coletadas  no site  do Inmetro -  Instituto Nacional  de  Metrologia,  Normalização e  Qualidade 
Industrial. Disponível em <www.inmetro.gov.br>, Acesso em 08 de janeiro de 2010.

4 O termo é de origem inglesa e pode ser traduzido como “compensação ou compensações”. Quando se abre mão 
de algo para conquistar um outro benefício, que em uma análise combinada, o resultado é mais satisfatório do 
que se tentar manter os dois ou mais em conjunto.
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procedimentos coerentes com a política  e manual  estabelecidos pelo  sistema  de gestão da 

organização como um todo. 

1.1  O PROBLEMA

O tema  que  se  pretende  desenvolver  com este  estudo  é  relacionado  à  integração  de 

sistemas de gestão normalizados,  antes compreendidos isoladamente,  dada à complexidade 

envolvida nesta questão. 

Gerenciar  múltiplos  sistemas  de gestão tem resultado  em esforços desnecessários  por 

parte de funcionários e gerentes das organizações. Observa-se que trabalhos redundantes para 

implantações, melhorias, treinamentos, auditorias internas e externas, documentos, relatórios, 

análises  e outras situações podem ser verificadas  quando sistemas de gestão normalizados, 

passíveis de certificação, são administrados como elementos distintos e incomuns (RIBEIRO 

NETO et al, 2008; CERQUEIRA, 2005). A Figura 1.1 ilustra duas perspectivas de sistemas 

de  gestão  múltiplos  coabitando  em uma  mesma  instituição.  A  primeira  é  a  hipótese  de 

sistemas  de gestão  operando  de forma  isolada,  não  se  comunicando  e traçando  objetivos 

exclusivos. Já na segunda perspectiva,  a integrada, não existe o sistema da qualidade, meio  

ambiente,  segurança e saúde no trabalho ou responsabilidade social,  existe sim um sistema 

único, o sistema  de gestão da instituição  que o opera,  sistema  de gestão integrado (SGI),  

compartilhando objetivos comuns. 
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FIG. 1.1. Sistemas de gestão: uma visão descoordenada e uma  visão integrada

Fonte: Elaborado pelo autor

Empresas  de transportes de grande porte estão  neste contexto.  Muitas desenvolveram 

sistemas de gestão por imposição de clientes.  Outras implantaram sistemas  de gestão para 

disporem de mais  uma  ferramenta  gerencial  que as  auxiliassem na  administração  de seus 

recursos. Muitas destas empresas detêm certificados múltiplos de sistemas de gestão e agora 

trabalham  para  que  estes  sistemas  operem  da  forma  mais  racional  possível,  evitando 

redundâncias e burocracias.

Entendendo que tal temática é relevante e estratégica - sistemas  de gestão integrado - 

principalmente no que concerne ao crescimento sustentável e vantagem competitiva que uma 

organização pode conquistar, o estudo pautou-se na seguinte questão-problema:  Como uma 

empresa de transporte de carga,  especificamente a MRS Logística, gerencia e integra os  

seus sistemas de gestão múltiplos? 
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1.2  OBJETIVOS E QUESTÕES DE PESQUISA

Segundo Creswell (2003), a declaração do objetivo de um estudo científico dá a direção 

para o mesmo. O objetivo declarado em um relatório de pesquisa visa, também, apresentar ao  

leitor qual é o propósito e questões levantadas pelo estudo.  

Marconi e Lakatos (2001) e Cervo et al (2006) aconselham, ao se declarar o objetivo de 

uma  pesquisa  científica,  a  divisão  em objetivo  geral,  onde  o tema  central  do  estudo  fica 

evidenciado e objetivos específicos, visando aprofundar o tema estudado.

Neste contexto,  o  propósito  geral  deste estudo  é descrever  e  detalhar  um sistema  de  

gestão integrado adotado por uma empresa de transporte de carga, procurando apreender as 

dificuldades e desafios concernentes à sua implantação e operacionalização e os impactos na 

gestão e na imagem organizacional.  Para se atingir este objetivo adotar-se-á como estratégia 

de investigação um estudo de caso. Após o estudo de caso buscar-se-á uma análise entre as  

prescrições do Guia PAS 99:2006 e as práticas adotadas pela empresa. 

Também são considerados neste trabalho os seguintes objetivos específicos:

 Apresentar e discutir conceitos relacionados à sistemas de gestão normalizados,  

especificamente  os  da  qualidade  (ISO  9001),  meio  ambiente  (ISO  14001), 

segurança  e saúde no  trabalho  (OHSAS 18001) e  responsabilidade  social  (SA 

8000 e ABNT NBR 16001);

 Justificar  os  motivos,  possíveis  e  identificáveis,  que  levam  as  empresas  à 

implantação de sistemas de gestão normalizados;
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 Destacar  aspectos  que  proporcionem  a  integração  dos  sistemas  de  gestão, 

balizados pela especificação PAS 99:2006;

 Descrever a adoção de um sistema de gestão integrado operante em uma empresa 

de transporte de carga, mais especificamente a MRS Logística;

 Buscar  similaridades  e  divergências  no  modelo  de  integração  de  sistemas  de 

gestão adotado pela MRS Logística e o preconizado pela PAS 99:2006.

Cumpre salientar que este trabalho não tem como objetivo a criação e validação de um 

modelo ou a proposição de uma metodologia de implementação de qualquer sistema de gestão 

pesquisado, bem como para possível integração destes. Tais questões podem ser tratadas em 

estudos futuros.

Ressalta-se,  ainda,  como  objetivo  desta  pesquisa,  que  o  relatório  final  do  estudo, 

caracterizado como uma dissertação possibilite o cumprimento dos requisitos para conclusão 

do  curso  de  pós-graduação,  nível  mestrado,  em Engenharia  de  Transportes.  Pretende-se, 

também, que este estudo possa ser encarado como uma fonte de informações e conhecimento  

para outros pesquisadores que tenham interesse em explorar esta mesma linha temática.

A fim de configurar um direcionamento mais consistente para o estudo algumas questões 

foram formuladas, com o propósito de respondê-las durante o desenvolvimento da pesquisa.  

Flick (2007) afirma que a elaboração de questões claras e factíveis é um determinante para se 

desenvolver  uma  pesquisa  com qualidade.  Em concordância  com aquele  autor  Creswell  

(2007) entende que em uma pesquisa os investigadores devem elaborar questões, no sentido 

de nortear a pesquisa  com clareza e precisão  do que se pretende realmente com o estudo 

proposto. 

Este estudo utiliza-se de dois grupos de questões: o primeiro concernente aos sistemas de 

gestão normalizados e o segundo grupo relacionado ao caso em estudo.
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Questões relativas aos sistemas de gestão normalizados:

1) O que é um sistema de gestão normalizado?

 O estudo é direcionado à integração dos sistemas de gestão, fazendo com que a 

história, conceitos, atualidades e teorias que cercam o conhecimento sobre estes 

sistemas  sejam pertinentes  ao  tema  em estudo,  utilizando  como  estratégia  de 

investigação  para  responder  esta  pergunta  uma  pesquisa  bibliográfica  e 

documental.

2)  Quais  as  vantagens  e/ou  desvantagens  na  integração  de  sistemas  de  gestão 

normalizados?

 Ao se responder a esta pergunta o estudo pretende, também,  por meio  de uma 

pesquisa  bibliográfica,  apontar  aspectos  positivos  e  negativos  em uma  visão 

integrada para sistemas de gestão múltiplos.

3) Quais são os pontos comuns de tais sistemas de gestão?

 Verificar se existem aspectos em comum nos requisitos de cada norma que versa 

sobre os sistemas de gestão, tornando, pelo menos,  a questão documental mais  

clara em uma possível integração destes sistemas.

4) Como se integrar sistemas de gestão normalizados?

 A  essa  pergunta  espera-se  encontrar  não  uma  forma  única,  uma  regra,  mas  

propostas que visem tornar a integração de sistemas múltiplos de gestão operando 
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em uma  mesma  instituição  mais  simples.  À  esta  pergunta,  especificamente,  o 

estudo  fixar-se-á  nos  requisitos  da  especificação  PAS  99:2006,  que  trata 

exclusivamente  dos  mecanismos  para  integração  de  sistemas  de  gestão 

normalizados passíveis de certificação. 

Questões relativas ao sistema de gestão integrado utilizado pela organização em estudo:

5) Como a MRS Logística integra os seus sistemas de gestão normalizados?

 Aqui  o  estudo  pretende  apreender  e  descrever  aspectos  do  sistema  de  gestão 

integrado  em  operação  na  MRS  Logística,  buscando  particularidades  e 

congruências com o Guia PAS 99:2006.

6)  Por  que  a  MRS  Logística  buscou  a  integração  de  seus  sistemas  de  gestão 

normalizados?

 Com esta questão a pesquisa visa confirmar os pressupostos para a integração de 

sistemas de gestão múltiplos levantados durante a pesquisa bibliográfica.

7) Quais  os benefícios  percebidos pela empresa com a integração de seus sistemas de 

gestão?

 Em consequência  da questão anterior,  buscando os motivos da empresa para a 

integração de seus sistemas de gestão normalizados, aqui o propósito é verificar se 

existem benefícios percebidos pela instituição com esta postura.

Com a  elaboração  destas  questões espera-se  atingir  aos objetivos  contemplados  pelo  

estudo. 
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1.3  JUSTIFICATIVA

As  organizações  contemporâneas  vêm  adotando  sistemas  de  gestão  normalizados 

objetivando a conquista de vantagens competitivas pela implementação de conceitos, técnicas 

e  métodos  difundidos  mundialmente.  Entretanto,  tais  sistemas  têm sido  implantados  em 

momentos distintos, por equipes internas ou consultorias externas diferentes e com foco em 

objetivos individuais de cada sistema. Em suma,  tais sistemas têm sido geridos de maneira  

isolada pelas organizações gerando elevações de custos de auditorias, burocracia excessiva,  

falha na comunicação, baixa produtividade e competitividade, dentre outras consequências. 

Um olhar holístico para sistemas de gestão normalizados, buscando sua integração, pode 

trazer benefícios para as organizações que optem por esta postura. Ribeiro Neto et al (2008) 

percebem os seguintes aspectos evidenciados por uma perspectiva integrada de sistemas de 

gestão múltiplos, operando em uma mesma instituição: 

 Reduções nos custos de auditorias: não existe  uma auditoria  que certifique  um 

sistema de gestão integrado, mas todos os custos envolvidos na preparação para 

auditoria podem ser reduzidos ao se realizar uma auditoria combinada de todos os 

sistemas de gestão;

 Treinamentos são facilitados e racionalizados: Não há a necessidade de treinar os 

funcionários para cada sistema e sim para um único sistema que congrega todos 

os adotados pela empresa;

 Minimização  do  excesso  de  documentos:  Burocracia,  documentação,  fontes 

múltiplas de consultas são reduzidas em um único sistema de gestão;
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 Economia do tempo dos gestores: São requisitos destes sistemas o envolvimento e 

análise  crítica  por  parte  da  alta  administração.  O  tempo  despendido  para esta 

análise fica mais consistente e coerente.

 Comunicação mais transparente: O objetivo único e declarado para o sistema de 

gestão integrado torna a comunicação mais simples e minimiza possíveis conflitos 

entres os sistemas.

A literatura  sobre  integração  de  sistemas  de  gestão  é  escassa  e  dispersas,  em que  a 

maioria  dos estudos se volta primordialmente para a integração dos sistemas  da qualidade,  

meio ambiente e segurança e saúde no trabalho (Zwetsloot, 1995; Coelho, 2000; Bamber  et  

al, 2002; Oliveira, 2004), não apresentando em seu escopo a possibilidade de integração com 

outros sistemas de gestão normalizados, como, por exemplo, o da responsabilidade social, que 

emerge como uma nova estratégia a ser internalizada. Poucos foram os trabalhos que tratam 

especificamente da integração dos sistemas  de gestão da qualidade,  do meio  ambiente,  da 

segurança  e  saúde  no  trabalho  e  da  responsabilidade  social  com  destaque  para  os  de 

Cerqueira, 2005 e Ribeiro Neto et al, 2008. 

Ressalta-se que, tais estudos não apresentam casos práticos de integração de sistemas de 

gestão.  A  maioria  deles  foca  na  identificação  dos  requisitos  comuns  que  os  sistemas 

apresentam,  bem  como  nas  metodologias  para  a  implementação  de  sistemas  de  gestão 

integrados, sem apresentar estudos de caso com essa aplicação. 

Apesar  do crescente interesse  nos benefícios  oriundos pela  integração  de sistemas  de 

gestão  normalizados,  as  pesquisas  sobre  essa  temática  continuam  incipientes.  Mais 

especificamente, em se tratando de empresas de transporte de cargas não foram identificados 

estudos que abordassem a aplicação de sistemas de gestão normalizados e a integração dos 

mesmos.
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Este  estudo  pretende  abordar  uma  área  do  segmento  de  transporte  apresentando  a 

aplicação de um Sistema de Gestão Integrado (SGI) operado por uma empresa ferroviária de 

carga,  bem  como  destacar  as  motivações  para  a  implementação  de  um  SGI,  quais  os 

benefícios percebidos por esta adoção e as dificuldade identificadas durante a implementação 

e operação do sistema. Esta pesquisa espera, também, contribuir para a ampliação de estudos 

de casos práticos de sistemas de gestão normalizados. 

Por meio  da literatura sobre SIG, percebe-se que a prática da implementação e gestão 

destes  sistemas  é  complexa  e  onerosa.  Empresas  contratam  consultorias  para  mapear 

processos, identificar não conformidades a requisitos das normas e treinar colaboradores para 

as novas condições e processos propostos. Constata-se uma mudança cultural profunda em 

que os atores organizacionais devem mudar os paradigmas e apreender novos conhecimentos,  

ferramentas de gestão e ações para alcançar os resultados almejados. Diante da realidade que 

se  perfila,  trabalhos  sob  esta  temática  podem  contribuir  para  uma  maior  e  melhor  

compreensão  das  feições  que  congregam  estes  sistemas,  delineando  as  oportunidades  e 

desafios vivenciados pelas organizações.

Outras contribuições podem ser percebidas por este trabalho:

 A construção de um referencial teórico que pode esclarecer ou até mesmo servir  

de base para novas investigações relativas a sistemas de gestão normalizados;

 Referências  nacionais  e internacionais  para uma implementação de sistemas  de 

gestão operando de forma integrada;

 Contribuições para os estudos em Engenharia de Transportes e Administração de 

Empresas,  na  medida  em  que  oferece  a  visão  prática  do  sistema  de  gestão 

integrado em operação na MRS Logística;
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1.4  DELIMITAÇÕES E LIMITAÇÕES

As delimitações e limitações apresentam o escopo e amplitude pretendida pelo estudo. 

Creswell  (2003,  p.  156) define  estes  dois  parâmetros de uma  pesquisa  como aqueles  que 

“estabelecem as fronteiras, as exceções, as reservas e as qualificações a todo estudo”. 

Ao se escolher um tema para pesquisa, deve-se evitar aqueles muito amplos, sob pena de 

inviabilizar o estudo (MARCONI e LAKATOS, 2001). Para Cervo  et al  (2006), um estudo 

focado em um tema bem delimitado, não amplo, permite um aprofundamento sobre este tema, 

facilitando o levantamento de dados e análise de resultados. 

Em consonância com a visão dos autores supracitados este estudo delimita-se a pesquisa 

sobre sistemas de gestão normalizados, mais especificamente, a integração dos mesmos. 

Como caso para análise  de tais sistemas  operando de maneira integrada escolheu-se a 

MRS Logística, empresa que atua sob concessão pública na malha ferroviária compreendida  

pelos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Os motivos que levaram a escolha  

desta empresa como instrumento de análise para estudo estarão devidamente apresentados no 

capítulo 4 desta dissertação.

Uma limitação deste estudo se refere ao fato da bibliografia  sobre o tema ser escassa e 

dispersa, bem como os resultados alcançados podem estar sujeitos a outras interpretações e 

vieses em função da explanação do pesquisador e do ambiente organizacional ser mutável e 

dinâmico. 

1.5  ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

Esta dissertação está estruturada em seis capítulos, conforme descrito a seguir.
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O  Capítulo  1  apresenta  o  problema  a  ser  estudado,  seu  objetivo,  a  justificativa  e 

relevância.

No Capítulo 2 são discutidos os conceitos de normalização de sistemas de gestão.

No Capítulo 3 são caracterizados os quatro sistemas de gestão abordados nesse estudo: 

gestão  da  qualidade,  do  meio  ambiente,  da  segurança  e  saúde  no  trabalho  e  da 

responsabilidade  social. Também  serão  explanadas  neste  capítulo  questões  referentes  à 

integração desses quatro sistemas.

O Capítulo 4 salienta os aspectos metodológicos adotados na pesquisa.

No  Capítulo  5  é  caracterizado  o  estudo  de  caso  da  MRS  Logística,  relatando  a  

experiência da empresa concernente à implantação do SIG.

No  Capítulo  6  são  apresentadas  as  conclusões  do  trabalho  e  as  recomendações  e 

sugestões para outros estudos.
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2. SISTEMAS DE GESTÃO NORMALIZADOS

Em um contexto cada  vez  mais  acirrado  de competição  entre empresas,  seja  em um 

cenário  regional,  nacional  e até  mesmo  mundial,  facilitado  pelos avanços tecnológicos  de 

comunicação  e transporte, percebe-se a necessidade de,  alguma forma,  padronizar  práticas 

que garantam qualidade nos produtos e serviços prestados.

Acompanhando  a  evolução  da  percepção  humana  relacionada  aos  aspectos  que 

sobrepõem questões apenas  relativas  à  qualidade  percebida  de bens ou serviços,  nota-se a 

preocupação de como as organizações lidam com a segurança e saúde de seus empregados, 

como  as  empresas  contribuem  para  a  manutenção  e  até  mesmo  a  redução  de  níveis  de 

poluição e como estas instituições atuam em seu contexto social,  criando uma consciência  

responsável em relação ao seu papel perante a comunidade que a cerca. De maneira resumida,  

cresce o interesse de como as organizações respondem não somente aos requisitos de seus 

clientes  consumidores,  mas,  também,  de  todas  as  partes  interessadas  que  congregam: 

sociedade, clientes, fornecedores, acionistas, governo e funcionários.  

No  intuito  de  garantir  que  as  aflições  acima  relatadas  sejam disseminadas,  institutos 

nacionais e internacionais  introduziram padrões normativos para sistemas de gestão, com o 

objetivo  de  garantir  boas  práticas  na  gestão  de  processos  dentro  das  empresas  e  no 

relacionamento destas com suas respectivas partes interessadas.

Neste capítulo serão apresentados,  brevemente,  os conceitos,  fundamentos e princípios 

que circundam os sistemas de gestão normalizados.

2.2  BREVE HISTÓRICO DA NORMALIZAÇÃO 

O conceito de normas, como um mecanismo que estabelece uma regra ou padrão, é tão 

antigo quanto a história da civilização. A fala, a escrita, a matemática, a simbologia,  as leis  

etc.  Todos estes são exemplos  de padrões,  que são expressos por documentos formais  de 

atendimento. Para que o comércio funcionasse foi necessário estabelecer um padrão de valor.  

Começaram a se cunhar as primeiras moedas em metais nobres como o ouro e a prata. Para 

29



que as trocas comerciais funcionassem começaram a ser padronizadas as medidas de peso e 

comprimento.

À medida que a civilização evoluía, a necessidade de padronização aumentava. No antigo 

Egito, a construção das pirâmides envolveu um grande movimento de blocos de pedras vindos 

de diferentes regiões. Para que a construção seguisse a contento era necessário que os blocos 

tivessem dimensões padronizadas.  Essas ações incipientes não tiveram grande modificação 

até o início  da revolução industrial.  Com o surgimento da máquina a vapor, os aspectos de 

medição passaram a ser importante. Surgiu a necessidade de se estabelecer tolerâncias para as  

medições. A diversidade de critérios para medições fez surgir a necessidade de padronização. 

Surgiram então o metro, o quilograma, etc. 

De  acordo com Dias  (1998),  o  grande  avanço  da  padronização  em termos  mundiais  

ocorreu com a Revolução Francesa, onde ficou instituído o sistema métrico francês.

 

“Em maio de 1790, [...], o bispo de Autun e o delegado do clero aos Estados Gerais, 
príncipe  de  Talleyrand-Périgord,  entre  outras  propostas  liberais,  encaminharia  à 
Assembléia Nacional uma nova legislação metrológica  estabelecendo como base do 
sistema universal de medidas o comprimento do pêndulo que bate à latitude de 45º. A 
nova lei determinava ainda o envio de mensagem ao Parlamento Britânico para que a 
Sociedade Real  de Londres  colaborasse  com  a  Academia  de  Ciências  de Paris na 
elaboração deste novo sistema de medidas”. (Dias, 1998 p. 07).

Portugal  adotou  o  sistema  métrico,  com  suas  unidades  e  nomenclatura,  de  forma 

definitiva em 1852 e com caráter compulsório de seu uso decretado em 1872. No Brasil, Dom 

Pedro II,  através da Lei  1.157 de 1862, também instituiu  o sistema  métrico  francês como 

padrão de pesos e medidas a serem adotadas no país (DIAS, 1998).

Com a Revolução Industrial e um aumento considerável nos níveis de produção, houve a  

consequente necessidade de intercambialidade5 de componentes,  urgiu-se,  segundo Ribeiro 

Neto et al (2008), a formação dos primeiros organismos de padronização. 

Em 1906, em Londres, é criada a Comissão Eletrotécnica Internacional (CEI) ou como é 

mais  conhecida IEC (International Eletctrotechnical Commission), primeira organização de 

normalização,  associando  os esforços  de  diversos  países  no  sentido  de  dispor  ao  mundo 

normas a serem seguidas, assim facilitando o comércio entre empresas com seus fornecedores 

e das empresas com seus clientes (ISO, 2009).

Em 1926,  como  descrevem Yates  e  Murph  (2008),  vinte  organismos  normalizadores 

fundaram o primeiro  foro internacional  com competência  normativa  geral,  a  International 

5 Intercambialidade de  componentes  pode ser  entendida  como uso de  peças  de fornecedores  diferentes que 
oferecem as mesmas dimensões.
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Federation  of  the National  Standardizing  Associations (ISA,  Federação  Internacional  das 

Associações Nacionais de Normalização), que foi estabelecida com base no modelo da IEC. 

Apesar do seu nome, nunca foi verdadeiramente internacional. Países com sistemas métricos 

diferentes  do  padrão  francês,  como  Estados  Unidos  e  Inglaterra,  nunca  participaram 

plenamente  e,  consequentemente,  a ISA teve efeito  limitado  em seu propósito  de unificar  

questões  normativas  da  indústria  e  do  comércio.  No  entanto,  o  seu  efeito  indireto  foi 

importante, uma vez que muitos dos processos de padronização e a criação de comitês foram 

absorvidos pela ISO. 

Em uma conferência realizada em Londres, compreendida entre 14 a 26 de Outubro de 

1946, organismos normalizadores de 25 países decidiram criar uma entidade internacional que 

englobasse  a  questão  da  padronização  em âmbito  mundial.  Resultado  da  união  de  duas 

organizações,  a  ISA e  o  Comitê  Coordenador  de  Normas  das  Nações  Unidas  (UNSCC, 

United  Nations  Standards  Coordinating  Committee),  “nasce”,  então,  a  ISO,  que  foi 

formalmente estabelecida em 23 de fevereiro de 1947 (ISO, 2009).

A seguir é apresentada a Figura 2.1 que é uma fotografia dos participantes do encontro 

realizado em Londres que deu origem a ISO.

FIG. 2.2. Conferência que deu origem a ISO.
Fonte: (ISO, 2009)

A  ABNT  (Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas),  fundada  em  1940,  pela 

necessidade de elaborar normas técnicas brasileiras para a tecnologia de concreto, participou 
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ativamente da fundação da ISO em 1947 e foi eleita para compor o primeiro conselho dessa  

instituição. Hoje é o único foro brasileiro de normalização e também o representante do país  

na ISO.

Segundo a ABNT6 (2009), a normalização é “uma atividade que estabelece, em relação a 

problemas existentes ou potenciais, prescrições destinadas à utilização comum e repetitiva  

com vistas à obtenção do grau ótimo de ordem em um dado contexto” 

Em um ambiente globalizado e de estrema mutação onde a competitividade é forte e as  

exigências  são cada vez mais  crescentes,  as organizações dependem de sua capacidade de 

inovação,  criatividade,  desenvolvimento  de  tecnologias  novas  para  produtos,  processos  e 

serviços. “A competição internacional entre as empresas eliminou as tradicionais vantagens  

baseadas no uso de fatores abundantes e de baixo custo” (ABNT, 2009). Sendo assim,  a 

normalização é utilizada cada vez mais como um mecanismo para se alcançar a redução de 

custo da produção e do produto final, mantendo ou melhorando sua qualidade.

O modelo representando pela Figura 2.2 ilustra, de acordo com a ABNT (2009), as etapas 

para elaboração de uma norma. A primeira etapa do processo de elaboração é a percepção da 

demanda para uma norma sobre determinado tema, que pode ser encaminhado à ABNT por 

qualquer interessado. A partir  daí o tema é repassado a um comitê técnico que analisará o 

assunto. A seguir aqueles interessados no assunto são convidados a debater sobre o tema que 

posteriormente será submetido à Consulta Nacional. Após análise dos resultados da Consulta  

Nacional propõe-se a edição de uma norma que trate sobre o tema inicialmente abordado ou 

solicite  o retorno para a etapa de elaboração do projeto de norma para que o mesmo seja 

adaptado aos anseios daqueles que participaram da Consulta Nacional. 

6 Informações disponíveis no site da ABNT - Disponível em: <www.abnt.org.br>. Acesso em: 20 de Janeiro de 
2009
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FIG. 2.3. Processo de elaboração de uma norma brasileira.
Fonte: ABNT (2009)

Para a ABNT os objetivos das normas técnicas são:

“Economia: Proporcionar  a  redução  da  crescente  variedade  de  produtos  e 
procedimentos;  Comunicação: Proporcionar  meios  mais  eficientes  na  troca  de 
informação entre o fabricante e o cliente, melhorando a confiabilidade das relações 
comerciais e de serviços;  Segurança: Proteger a vida humana e a saúde; Proteção do 
Consumidor:  Prover  a  sociedade  de  meios  eficazes  para  aferir  a  qualidade  dos 
produtos;  Eliminação de Barreiras Técnicas e Comerciais: Evitar  a existência de 
regulamentos conflitantes sobre produtos e serviços  em diferentes países, facilitando 
assim, o intercâmbio comercial.” (ABNT, 2009)

Com a evolução dos conceitos normativos e a necessidade de governos e empresas em 

assegurar padrões de seus fornecedores, surgem as normas de sistemas de gestão, que têm na 

série  ISO 9000 sua maior representante.  A história,  fundamentos e aspectos mais  pontuais 

relacionados  aos  sistemas  de  gestão  normalizados  serão  tratados  no  capítulo  3  desta 

dissertação.
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2.2  SISTEMAS – CONCEITOS BÁSICOS

Um  termo  ou  palavra  muito  usual,  principalmente  quando  se  pensa  linguagem 

administrativa,  é  “sistema”.  “Sistema  de  Gestão”,  “Abordagem  Sistêmica”,  “Visão 

Sistêmica”,  “Sistemática  do  problema”  são  alguns  exemplos  de  aplicação  desse  termo. 

(RIBEIRO NETO et al, 2008).

Os autores supracitados se basearam nas ideias e conclusões de Bertalanffy,  considerado 

por muitos  o  criador  da teoria  dos sistemas.  Bertalanffy  (1975)  compara  a  utilização  de  

“sistema” como termo da moda, “slogan”, que se inseriu em todos os campos da ciência e 

penetrou no pensamento popular, na gíria e nos meios de comunicação de massa. Sistemas, de 

acordo com Bertalanffy (1975), podem ser entendidos com o sentido de interação, totalidade, 

organização, sendo que seu funcionamento só é possível com a dinâmica e comunicação de 

todas as partes trabalhando em conjunto.

“Enquanto  no  passado  a  ciência  procurava  explicar  os  fenômenos  observáveis 
reduzindo-os  à  interação de  unidades  elementares  investigáveis  independentemente 
umas das outras, na ciência contemporânea aparecem concepções que se referem ao 
que é chamado um tanto vagamente “totalidade”, isto é,  problemas de organização, 
fenômenos  que  não  se  resolvem  em  acontecimentos  locais,  interações  dinâmicas 
manifestadas na diferença de comportamento das partes quando isoladas ou quando em 
configuração superior, etc. Em resumo, aparecem “sistemas” de várias ordens, que não 
são  inteligíveis  mediante  a  investigação  de  suas  respectivas  partes  isoladamente.” 
(BERTALANFFY, 1975 p. 60)

Por meio da citação acima se cria a noção de que atualmente as organizações devem ser  

analisadas em sua totalidade, em uma visão holística. Uma compreensão de todas as partes ou 

setores ou unidades da organização e como estas partes operam, se comunicam e contribuem 

para  o  alcance  dos  objetivos  pretendidos  pela  empresa  auxilia  na  evidenciação  de 

oportunidades de melhoria,  pelo fato de apontar quais são as partes que estão em desacordo 

com os objetivos pretendidos.

Paladini (2004) entende um sistema como uma estrutura organizada, com elementos bem 

definidos e cujo funcionamento segue uma lógica precisa. Além disso, explica que, em alguns  

casos, apesar de não se saber exatamente como ocorrem as mudanças dentro de um sistema,  

ou seja,  o processo de transformação das entradas fornecidas nas saídas desejadas,  pode-se 

saber que existe uma organização perfeita que garante o sucesso da operação. E complementa 

que somente aquelas organizações bem definidas, cujas estruturas apresentam elementos que, 
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de certa forma, as caracterizam, com funcionamento e filosofia de atuação bem identificadas,  

podem ser classificadas como detentoras de uma abordagem de sistemas para gestão.

A ABNT NBR ISO 9000:2005( p. 9) é bem sucinta e precisa na definição de sistema,  

afirmando que se trata de “um conjunto de elementos inter-relacionados ou interativos” 

Mantendo  o  aspecto  relevante  na  caracterização  dos  sistemas,  Churchuman  (1972) 

apresenta cinco considerações básicas  que devem ser observadas quando se pensa em um 

sistema:

 Os objetivos totais do sistema e, mais especificamente, as medidas de rendimento  

do sistema inteiro;

 O ambiente do sistema: as coações fixas;

 Os recursos do sistema;

 Os  componentes  do  sistema,  suas  atividades,  finalidades  e  medidas  de 

rendimento;

 Administração do sistema.

Ribeiro Neto et al (2008), por sua vez, entendem que para a implantação de sistemas de 

gestão o modo de funcionamento  de outro sistema  deve ser alterado que,  no caso, é o da  

organização. O entendimento de como as partes se comunicam e interagem é fator decisivo  

para  o  sucesso  de  uma  nova  ferramenta  ou  sistema  de  gestão  dentro  de  uma  empresa.  

Descobrir como os processos de mudança ocorrem é tarefa difícil, mas sem este esforço todos 

os investimentos realizados correm o risco de terem sido em vão.

2.3  O CICLO DO PDCA

Instrumento  bastante  utilizado  no  meio  empresarial  como  ferramenta  de  análise,  

objetivando  a  melhoria  contínua  de  processos  internos.  Mas  antes  de  se  aprofundar  na 

metodologia  que  cobre  o  ciclo  PDCA,  algumas  questões  conceituais  para  o  seu  melhor 

entendimento serão abordadas na sequência.

Slack  et al (2002) fazem distinção entre dois modelos adotados nas organizações para 

uma  abordagem  de  melhoramento.  A  primeira  abordagem  é  conhecida  como  melhoria 
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revolucionária  (ou baseada  na  “inovação”),  por adotar como padrão a mudança  abrupta e 

dramática  na  maneira  de  como uma  operação  executa suas  funções.  Pode ser  através  da 

compra de um equipamento novo, como uma máquina,  ou adoção de um novo sistema de 

informação  que  mude  drasticamente  a  forma  como  usuários  lidam  com  a  ferramenta 

computacional na organização. Acredita-se que ao se propor em melhorar  desta maneira  a 

instituição  tem  maiores  ganhos  de  desempenho,  apesar  de  os  custos  envolvidos  nesta 

abordagem serem bastantes elevados. 

A Figura 2.3 exemplifica  o conceito de melhoramento revolucionário,  como também o 

descompasso  na  visão  de quem o implementa  e  o  que  realmente  ocorre na  adoção desta 

abordagem com relação ao desempenho esperado.

FIG. 2.4. Melhoramento revolucionário e o desempenho real.
Fonte: Adaptado de Slack et al (2002)

Ainda  analisando  a  obra  dos  autores  mencionados  acima,  é  apresentada  a  segunda 

abordagem que se refere ao conceito de melhoramento contínuo, sendo aquele que busca a 

melhoria de forma mais branda e gradual. De acordo com Slack et al (2002, p. 602):

“Melhoramento  contínuo,  como  o  nome  indica,  adota  uma  abordagem  de 
melhoramento de desempenho que presume mais e menores passos de melhoramento 
incremental  [...]  O  melhoramento contínuo  não se  preocupa  com  a  promoção  de 
pequenos  melhoramentos.  Ele vê  os pequenos melhoramentos,  todavia, como tendo 
uma  vantagem  significativa  sobre  os  grandes:  eles  podem  ser  seguidos  de  forma 
relativamente indolor por outros pequenos melhoramentos”

A Figura 2.4 ilustra como uma abordagem para o melhoramento de forma contínua se 

propaga ao longo do tempo.
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FIG. 2.5. Padrão de melhoria de desempenho com melhorias contínuas.
Fonte: Slack et al (2002)

Para Shiba  et  al (1997),  o  melhoramento  contínuo  é a  maneira  mais  apropriada  para 

gerenciamento de processos. Por meio de um envolvimento “total” de todos os funcionários, 

supervisores,  gerentes,  diretores,  ou  seja,  toda  a  organização,  é  que  a  abordagem  pela  

melhoria  contínua  ganha  robustez e  proporciona  alicerces  para o melhoramento  contínuo, 

onde  contribuições  constantes  são  evidenciadas,  no  sentido  de  manter  uma  dinâmica  de 

questionamentos aos processos atuais.  

O  Quadro   2  .1 ilustra  algumas  características  e  diferenças  entre  as  abordagens  de 

melhoramento revolucionário e melhoramento contínuo.

Quadro 2.1. Algumas características de melhoramento contínuo e revolucionário.
Melhoramento 
Revolucionário

Melhoramento 
Contínuo

Efeito Curto prazo, mas dramático Longo prazo, não 
dramático

Passo Passos grandes Passos pequenos
Armação de tempo Intermitente e não 

incremental
Contínuo e incremental

Mudança Abrupta e volátil Gradual e constante
Envolvimento Seleciona alguns 

"campeões"
Todos

Abordagem Individualismo Coletivismo
Estímulos Inovação Aprendizado

Riscos Concentrados Dispersos
Requisitos Práticos Grande investimento Pequeno investimento

Orientação de esforços Tecnologia Esforços
Critérios de avaliação Resultados e lucro Processo melhorado

Fonte: Adaptado de Slack et al (2002)
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As  duas  abordagens  contêm  pontos  favoráveis  e  desfavoráveis.  Slack  et  al  (2002) 

defendem uma adoção combinada das duas perspectivas, como por exemplo: ao se adquirir  

uma  nova  máquina,  buscando  um acréscimo  no desempenho  de uma  linha  de montagem, 

pode-se  instruir  os  funcionários,  após  treinamento  de  como  operá-la,  sobre  técnicas  que 

propiciem a melhoria contínua, fazendo com que os avanços de qualidade sejam mais sólidos 

e duradouros.

O ciclo PDCA ou o ciclo de Shewart-Deming, em reconhecimento aos pesquisadores que 

o idealizaram e o disseminaram,  é  definido  por Corrêa e Corrêa (2004)  como sendo  um 

“ícone”  do  melhoramento  contínuo,  porque  a  partir  da  identificação  de  um problema  ou 

oportunidade  de  melhoramento  desencadeia-se  uma  sequência  de  ações  visando  o 

planejamento, a implementação, a manutenção e o aperfeiçoamento de determinada solução.  

De acordo com Shiba  et al  (1997), o PDCA é um ciclo de  feedback7, onde fixa  a ideia de 

realimentar a melhoria implementada, voltando no ciclo para trabalhar no problema seguinte 

ou aprofundar a melhoria de um processo já aperfeiçoado.

No ciclo PDCA cada letra significa uma ação ou o momento representativo do instante de 

planejamento ou de observação de um processo ou atividade. Slack  et al  (2002) definem o 

significado de cada letra do ciclo:

 P  (Plan  –  Planejar)  –  Determinar  analítica  e  quantitativamente  quais  são  os 

problemas chave em um processo ou atividades existentes e como eles poderiam 

ser corrigidos;

 D (Do – Fazer, Executar) – Neste instante do ciclo implementa-se o plano traçado 

anteriormente, treinando e educando os setores interessados;

 C (Check – Checar, Analisar, Verificar, Conferir etc.) – Confirmar quantitativa e 

analiticamente se o plano funciona e resulta em melhor desempenho;

 A (Act  – Agir, Atuar) – Nesta etapa, a mudança é consolidada e padronizada, se 

foi  bem-sucedida.  Como  alternativa,  se  a  mudança  não  foi  a  proposta,  o 

aprendizado serve como entrada para o reinício do ciclo. 

7 Palavra de originária da língua inglesa que é traduzida, aqui, como retroalimentação. Retroalimentação esta que 
serve de insumo para análise das saídas de um processo, por exemplo.
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Ribeiro Neto et al (2008) apresentam a noção ilustrada de cada etapa do ciclo com suas 

respectivas ações na Figura 2.5:

FIG. 2.6. O Ciclo PDCA: Etapas de elaboração.
Fonte: Adaptado de Ribeiro Neto et al (2008)

Na  perspectiva  de  Cerqueira  (2005),  o  ciclo  PDCA  é  um  mecanismo  de  valor 

considerável para um sistema de gestão. Cada processo, cada atividade ou cada tarefa pode 

ser  associada  a  um  ciclo  PDCA  que,  quando  seguido  continuamente,  conduz  ao 

aprimoramento  contínuo  daquilo  que  é  feito.  Deste  modo,  a  introdução  de  uma  gestão 

alicerçada pelo PDCA cria um clima de constante aprendizado, onde tomadores de decisão, 

gestores e  lideres  apontam descompassos,  atualizam planejamentos,  padrões de execução, 

ferramentas de verificação, e constroem as ações de melhoria de seus processos.

Cerqueira (2005) reporta a ideia de aplicação democrática do PDCA, no sentido de ser 

adotável  em quaisquer  níveis  na  cadeia  hierárquica  de  planejamento  em uma  instituição. 

Desde a alta gerência até o nível mais simples da operação é passível a introdução das fases 

do PDCA. A Figura 2.6 a seguir propõe a aplicação do PDCA em três níveis:  processo ou 

planejamento, atividades e tarefas.
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FIG. 2.7. Aplicação do PDCA em várias esferas de decisão.
Fonte: Cerqueira (2005)

O PDCA simboliza  o  princípio  da  interação  (participação  de todos)  na  resolução  de 

problemas  –  efetuar  melhorias  por  etapas  e  repetir  o  ciclo  de  melhoria  constantemente. 

Treinar todos os funcionários com relação aos fundamentos de adoção do ciclo PDCA pode 

acarretar ganhos significativos nos produtos e serviços finais  prestados pela organização. O 

mais importante desta ferramenta é ter a disciplina de aplicá-lo sempre, tendo a nítida noção 

que o ciclo  não para na etapa A (agir),  ele  continua,  de forma dinâmica  na busca  de um 

aperfeiçoamento diário e constante.

2.4  SISTEMAS DE GESTÃO

Sistema  de  gestão,  conforme  Cunha  (2006),  é  um  conjunto  constituído  de  pessoas, 

procedimentos,  política  de  trabalho  e recursos que se  integram de modo organizado  para 

assegurar que uma determinada meta seja atingida ou mantida. 

A NBR ISO 9000, em sua versão 2005, trata de fundamentos e vocabulário aplicados ao 

sistema de gestão pela qualidade (SGQ). De acordo com essa Norma um sistema de gestão é 
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aquele  utilizado  para estabelecer  políticas  e  objetivo  e,  também,  propõe mecanismos  para 

alcançar estes objetivos.

Sistema de gestão refere-se ao que a organização faz para gerenciar  seus processos de 

modo que os seus produtos ou serviços, resultantes dos processos, satisfaçam os objetivos que 

se  fixaram,  tais  como:  -  satisfazer  as  exigências  do  cliente,  conformidade  com  os 

regulamentos ou atingir os objetivos ambientais (ISO, 2009)

Todo  o  negócio  está  propenso  a  incorrer  em  falhas,  porque  processos  e  atividades 

apresentam uma variabilidade natural. Quanto maior o impacto eventual daquelas falhas, ou 

da  variabilidade  dos  processos,  mais  perdas  financeiras  e  prejuízos  humanos  podem ser 

percebidos.  Também a ocorrência  de falhas,  dependendo  da proporção, pode trazer sérias 

consequências para a imagem da organização. Então, segundo Cerqueira (2005), as empresas 

adotam sistemas de gestão que de certo modo podem assegurar que os mecanismos potenciais 

de falhas estão devidamente identificados e analisados, e que as atividades relacionadas com 

eles estão sob controle.

Segundo Benite (2004), nas últimas  décadas, a crescente competição do mercado, bem 

como o aumento da exigência pelos clientes públicos e privados levaram as organizações a 

implementarem Sistemas de Gestão da Qualidade (SGQ) baseados nos modelos da série ISO 

9000.

Atualmente as normas de sistemas de gestão integraram-se à economia mundial.  A ISO 

9001  é  globalmente  aceita  nas  situações  em que  seja  preciso  assegurar  a  qualidade  no 

fornecimento de bens e serviços. Também assumem relevância global, para organizações que 

desejam  operar  em  um  ambiente  de  desenvolvimento  sustentável,  a  ISO  14001  (gestão 

ambiental),  a  OHSAS 18001 (gestão  da  segurança  e  saúde  no  trabalho)  e  as  normas  de 

responsabilidade social (SA 8000) (RIBEIRO NETO et al, 2008).

As  organizações,  de acordo com Ribeiro  Neto  et  al  (2008),  têm diversas  razões para 

alocar tempo e recursos na implementação de sistemas de gestão baseados em normas, quais 

sejam:

 Pré-requisitos  para  clientes:  algumas  organizações  exigem  que  seus 

fornecedores  programem e  mantenham sistemas  em conformidade  com a ISO 

9001, ISO 14001, SA 8000, etc.; dessa maneira,  fornecedores que não têm tais 

sistemas, não conquistam o acesso a esse segmento de mercado restrito, criando 

assim critérios qualificadores de mercado;
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 Reduções  de  custos  de  seguro:  algumas  seguradoras  prometem prêmios  de 

seguro menores a organizações que demonstrem efetiva  redução de seus riscos 

ambientais.  O Fator  Acidentário  de  Prevenção  (FAP),  criado  pelo  Decreto nº. 

6042, de 13/02/2007, reduz significativamente o valor do Seguro de Acidentes do 

Trabalho (SAT) da Previdência Social às organizações que conseguirem diminuir  

seus acidentes;

 Barreiras  comerciais: algumas  organizações  esperam  encontrar  barreiras 

comerciais  associadas à não conformidade com a ISO 9001, ISO 14001 ou SA 

8000;

 Adoção  das  melhores  práticas:  as  normas  de  sistema  de  gestão  são  um 

compêndio das melhores práticas,  resultantes de consenso internacional.  Adotá-

las pode ser uma forma de apropriar-se desse conhecimento a um custo reduzido;

 Melhoria  de  desempenho: algumas  organizações  implantam  as  normas 

unicamente  para  melhorar  a  eficácia  de  seus  sistemas  de  gestão  e,  por 

conseguinte, de seus resultados;

 Imagem: algumas  organizações  implementam  as  normas  para  demonstrar  às 

diversas partes interessadas (empregados, acionistas, sociedade, fornecedores) seu 

compromisso  com a qualidade, o meio  ambiente,  a  responsabilidade social e a 

saúde e segurança no trabalho. 

As  normas  de  sistema  de gestão têm entre seus  fundamentos principais  a  tomada  de 

decisão com base em fatos e dados. Demonstrar por meio de fatos e dados os benefícios de  

sua implantação configura uma preocupação de muitas organizações. 

Segundo Rocha (1995), o pensamento para tomada de decisão e avaliação da situação de 

determinada  organização  é  suportado  por  informações  fidedignas  e  evidências  concretas, 

cujos  frutos  partem  do  pensamento  cartesiano.  Os  quatros  princípios  do  cartesiano  de 

Descartes, de acordo com Rocha (1995), são:

 Princípio da Evidência: Não aceitar nada como verdadeiro,  enquanto não for 

conhecido como tal, de modo a procurar evitar a precipitação e prevenção contra 

determinados atos e fatos;

 Princípio da Análise: Fracionar as dificuldades em tantas partes quantas forem 

possíveis e necessárias, de modo a facilitar a sua compreensão e entendimento;
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 Princípio da Síntese: Pensar ordenadamente, a partir dos fatores ou objetos mais 

simples  até chegar aos mais  complexos,  admitindo  existir  entre eles uma certa 

ordem de execução;

 Princípio  da  Enumeração:  Fazer  enumerações  tão  completas  e  revisões  tão 

detalhadas, de modo a se ter certeza que nada foi omitido ou esquecido.

Além do fundamento para a tomada de decisão apoiada por evidências concretas, precisas 

e  fidedignas,  os  sistemas  de  gestão  normalizados  são  embasados  em  outros  princípios 

fundamentais, os quais serão apresentados no tópico seguinte. 

2.5  PRINCÍPIOS DOS SISTEMAS DE GESTÃO

De  acordo  com  a  NBR  ISO  9000:2005,  para  conduzir  e  operar  com sucesso  uma 

empresa, é necessário guiá-la e geri-la  de maneira transparente e sistêmica seguindo alguns  

princípios. Mas, segundo Ribeiro Neto et al (2008), esses princípios podem ser o alicerce dos 

demais sistemas de gestão. Aqueles autores entendem que a compreensão destes princípios é, 

seguramente,  o  melhor  ponto  de  partida  para  a  adequada  interpretação  e  utilização  dos 

sistemas.  Os  autores  acreditam  que  apenas  o  incremento  de  mais  um  princípio,  o  de 

responsabilidade social, refina e aumenta o escopo de atendimento destes princípios. 

Segundo a própria ISO, esses princípios foram concebidos por meio de conhecimentos e 

experiências  adquiridas por pesquisadores que compuseram o comitê técnico 176 (ISO/TC 

176), responsável pela manutenção e adaptação das normas ISO 9000 às mudanças sociais 

(ISO, 2009).

De acordo como a ISO (2009) os princípios dos sistemas de gestão estão relacionados 

abaixo. Também são apresentados, na concepção da ISO, os benefícios de aplicação destes 

princípios para organização:

a) Foco no cliente

As  organizações  dependem  de  seus  clientes  e,  portanto,  devem  compreender  as 

necessidades  dos  clientes  atuais  e  futuros,  satisfazendo  suas  necessidades  e  até  mesmo 
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esforçando-se  para  superá-las,  conquistando  uma  percepção  de  qualidade  até  então 

desconhecida pelo próprio cliente.

- Principais benefícios:

 Aumento das receitas e participação de mercado, obtidos por meio de respostas 

flexíveis e rápidas às oportunidades percebidas;

 Maior  eficiência  e  eficácia  na  utilização  dos  recursos  da  organização  para 

melhorar a satisfação do cliente;

 Cria uma relação de confiança com o cliente e mantém aberta a oportunidade de 

realização de novos negócios.

- Aplicando o princípio de foco no cliente, tipicamente, leva a organização a:

 Pesquisar  e compreender as necessidades dos clientes e atender às expectativas 

destes;

 Garantir  que  os objetivos  da  organização  estejam ligados  às  necessidades  dos 

clientes e suas expectativas;

 Comunicar as necessidades e expectativas dos clientes em toda a organização;

 Medir a satisfação do cliente e agir sobre os resultados;

 Gerir o relacionamento com o cliente de forma sistemática;

 Garantir uma abordagem equilibrada entre a satisfação dos clientes e outras partes 

interessadas (tais como os proprietários, empregados, fornecedores, financiadores, 

comunidades locais e da sociedade como um todo).

b) Liderança

Líderes estabelecem unidade de propósito e a direção da organização. Eles devem criar e 

manter um ambiente interno no qual as pessoas possam se tornar totalmente envolvidas na 

realização dos objetivos da organização.

- Principais benefícios:
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 As pessoas  compreendem e são  motivadas  a  alcançar  os objetivos  e metas  da 

organização;

 As atividades são avaliadas, alinhadas e executadas de forma a alcançar um único 

propósito;

 As informações comunicadas de forma desalinhada com os objetivos traçados são 

minimizadas.

- Aplicando o princípio de liderança, tipicamente, leva a organização a:

 Considerar  as  necessidades  de  todas as  partes  interessadas,  incluindo  clientes, 

proprietários, empregados, fornecedores, financiadores, comunidades locais e da 

sociedade como um todo;

 Estabelecer uma visão clara do futuro da organização;

 Definir objetivos e metas desafiadoras. 

 Criar e manter valores partilhados, de equidade e de modelos éticos em todos os 

níveis da organização;

 Estabelecer confiança e eliminar o medo. 

 Dotar as pessoas com os recursos necessários, à formação e à liberdade de agir 

com responsabilidade e transparência;

 Inspirar e motivar as pessoas, incentivando e reconhecendo as suas contribuições.

c) Envolvimento das pessoas

Pessoas em todos os níveis são a essência de uma organização, o seu pleno envolvimento  

permite que as suas habilidades sejam utilizadas para o benefício da organização.

- Principais benefícios:

 As  pessoas  dentro  da  organização  trabalham  motivadas,  empenhadas  e 

envolvidas;

 Produz inovação e criatividade na elaboração dos objetivos da organização;
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 As  pessoas  passam a  ser  gerentes  de  si  mesmas,  sendo  responsáveis  por  seu 

próprio desempenho;

 Pessoas ansiosas para participar e contribuir para a melhoria contínua.

- Aplicando o principio do envolvimento das pessoas, tipicamente, leva a:

 Pessoas a compreenderem a importância  de sua contribuição  e o seu papel na 

organização;

 Pessoas identificam oportunidades de melhoria no seu dia a dia de trabalho;

 Pessoas aceitando propriedade dos problemas e sua responsabilidade para resolvê-

los;

 Pessoas avaliam seu desempenho contra os seus objetivos e metas pessoais;

 Pessoas procuram ativamente oportunidades para reforçar as suas competências, 

conhecimentos e experiências;

 Pessoas partilham livremente conhecimentos e experiências;

 Pessoas discutem abertamente os problemas e questões.

Chamando  a  atenção  para  a  importância  dos  dois  últimos  princípios  mencionados, 

Marques  (2004)  lembra  que  as  mudanças,  instituto comum para as organizações,  em um 

cenário  competitivo  e,  consequentemente,  no  ambiente  interno  das  organizações,  geram a 

necessidade  de  uma  participação  mais  efetiva  das  pessoas  visando  a  construção  de  uma 

estrutura mais  flexível e rápida para dar respostas ao ambiente que cerca a organização. A 

participação mais efetiva das pessoas implica numa melhor qualificação e capacitação, não se  

restringindo  apenas  à  questão  de  comprometimento  ou  envolvimento  nas  decisões  de 

processos organizacionais.

Ainda  de  acordo  com  Marques  (2004),  a  alta  administração  (Liderança)  deve 

comprometer-se com a qualidade de produtos, processos, serviços e, principalmente, de vida 

no  trabalho,  proporcionado  possibilidades  de  realização  das  expectativas  e  dos  projetos 

pessoais dos funcionários.

d) Abordagem em processo
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Um resultado desejado é alcançado mais eficientemente quando as atividades e recursos 

relacionados são geridos como um processo.

- Principais benefícios:

 Diminuição de custos e tempos de ciclo, pelo meio de uma utilização eficaz dos 

recursos;

 Melhoramento, consistência e previsibilidade mais confiável de resultados;

 Foco e prioridade nas oportunidades de melhoria.

- A aplicação do principio de abordagem em processo proporciona:

 Definir,  sistematicamente,  as  atividades  necessárias  para  obter  o  resultado 

desejado;

 Estabelecer responsabilidades de forma clara e competências para gerir atividades 

principais;

 Análise e medição da capacidade das principais atividades;

 Identificar as interfaces das atividades principais dentro da mesma área e entre as 

outras áreas da organização;

 Avaliar  os  riscos,  consequências  e  impactos  das  atividades  sobre  os  clientes, 

fornecedores e outras partes interessadas.

e) Abordagem sistêmica para a gestão

Identificar, compreender e gerir processos inter-relacionados como um sistema contribui  

para a organização em termos de eficácia e eficiência na realização dos seus objetivos.

- Principais benefícios:

 Integração e alinhamento dos processos para atingir os resultados desejados;

 Capacidade de concentrar esforços nos principais processos;

47



 Proporcionar  confiança  às  partes  interessadas  quanto  à  coerência,  eficácia  e 

eficiência da organização.

- A aplicação do principio da abordagem sistêmica proporciona:

 Estruturar um sistema  para atingir  os objetivos  da organização  de forma  mais 

eficiente e eficaz;

 Compreender as interdependências entre os processos do sistema;

 Proporcionar  uma  melhor  compreensão  dos  papéis  e  responsabilidades 

necessários  para  atingir  os  objetivos  comuns  e,  assim,  reduzir  barreiras 

interfuncionais;

 Melhorar continuamente o sistema pela medição e avaliação.

f) Melhoria Contínua

Melhorar continuamente os desempenhos globais da organização deve ser um objetivo  

permanente de todos.

- Principais benefícios:

 Ganho de desempenho por meio de melhorias de capacidades da organização;

 Alinhamento das atividades de melhoria em todos os níveis de uma organização 

passa a ser uma intenção estratégica;

 Flexibilidade para reagir rapidamente às oportunidades de mercado.

- A aplicação do princípio de melhoria contínua proporciona:

 Emprego  de  uma  abordagem coerente  a  toda  a  organização  para  a  melhoria 

contínua do desempenho;

 Dotar as pessoas com formação em métodos e ferramentas de melhoria contínua, 

como por exemplo, o ciclo PDCA;
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 Tornar  a  melhoria  contínua de produtos,  processos e sistemas  em um objetivo 

comum para cada indivíduo na organização;

 Estabelecer metas para orientar, bem como medidas para acompanhar, a melhoria 

contínua;

 Reconhecer e aprender com as melhorias.

g) Abordagem factual para tomada de decisões

Decisões eficazes são baseadas na análise de dados e informações confiáveis.

- Principais benefícios:

 Decisões alicerçadas em informações, e não no feeling8 do administrador;

 Aumento da capacidade de analisar, desafiar e mudar opiniões e decisões;

 Um aumento da capacidade de demonstrar a eficácia das decisões anteriores por 

referência a registros factuais;

- A aplicação do principio de abordagem factual para tomada de decisões proporciona:

 Garantir  que  os  dados  e  as  informações  sejam  suficientemente  precisos  e 

confiáveis;

 Tornar os dados acessíveis a quem deles necessitar;

 Análise de dados e informações utilizando métodos válidos;

 Tomar  decisões  e  agir  com  base  na  análise  dos  fatos,  equilibrado  com  a 

experiência e intuição.

h) Benefícios mútuos nas relações com os fornecedores

Uma organização e seus fornecedores são interdependentes e uma relação mutuamente 

benéfica reforça a capacidade de ambos para criar valor.

8 Palavra de origem inglesa que pode ser traduzida como um sentimento antes do acontecido. Pessoa que toma 
uma decisão baseada na intuição e não na razão.
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- Principais benefícios:

 Aumento da capacidade de criar valor para ambas as partes;

 Flexibilidade  e rapidez  de respostas conjuntas  às  mudanças  do  mercado  ou às 

necessidades e expectativas dos clientes;

 Otimização de custos e recursos.

-  A  aplicação  do  princípio  de  benefícios  mútuos  nas  relações  com os  fornecedores 

proporciona:

 Partilha de conhecimentos e recursos com os parceiros;

 Identificar e selecionar os principais fornecedores;

 Comunicação clara e aberta. Transparência nas relações;

 A troca de informação e planos futuros, possibilitando assim um planejamento de 

produção de toda a cadeia;

 Inspirar,  incentivando  e  reconhecendo  melhorias  e  conquistas  por  parte  dos 

fornecedores.

i) Responsabilidade Social

Ao longo dos conceitos explorados por todos os princípios, as partes interessadas foram 

citadas como o objeto de reconhecimento de expectativas.  O princípio  da responsabilidade 

social conduz as organizações para ações que incluam toda a sociedade que a cerca na hora de 

planejar seus objetivos, atingindo assim a parte interessada: Sociedade.

Para Mendonça (2002), as organizações estão empregando esforços no intuito  de criar  

práticas que às conduzam para uma gestão da responsabilidade social. Ainda segundo o citado 

autor, emerge-se um aspecto estratégico em se adotar tais práticas,  sendo que o cenário de 

competição  entre as empresas  é  cada vez  mais  acirrado. “Estima-se que as  organizações  

estejam utilizando, na materialização dessa  atividade (responsabilidade social),  o  mesmo  

‘know how’ responsável por conduzi-las à posições de liderança em seus vários segmentos” 

(Mendonça, 2002 p. 62).

Principais benefícios:
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 O aumento da atratividade para compradores globais, reconhecimento;

 Redução de riscos sociais como greves, acidentes de trabalho, ações trabalhistas 

etc;

 Maior integração da organização à comunidade;

- A aplicação do princípio de responsabilidade social proporciona:

 Uma relação ética com os públicos envolvidos;

 Uma relação transparente com os públicos envolvidos;

 Desenvolvimento Sustentável.

Ribeiro  Neto  et al  (2008) lembram que todos os princípios  citados anteriormente são 

percebidos  nos  sistemas  de  gestão  da  qualidade,  segurança  de  saúde  no  trabalho,  meio 

ambiente e responsabilidade social.  Os autores utilizam o fato de que os princípios visam o  

atendimento dos requisitos de todas as partes interessadas,  facilitando assim sua adoção a 

todos os sistemas. 

A Figura 2.7, abaixo, apenas visa à ilustração da organização “cercada” pelos princípios  

dos sistemas de gestão, a fim de reafirmar os alicerces que suportam o sistema de gestão da 

instituição. 

FIG 2.8. A organização e os nove princípios para um sistema de gestão.
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Fonte: Elaborado pelo autor

Estes  princípios,  uma  vez  disseminados  pela  organização,  auxiliam  e  balizam  a 

elaboração de políticas e objetivos, bem como os mecanismos que proporcionarão ao alcance 

dos objetivos.

2.6  ISO GUIDE 72:2001

Em 2001 a ISO lançou o ISO Guide 72 - Guidelines for the justification and development  

of  management  system  standards  (Guia  para  o  desenvolvimento  e  justificativas  para 

elaboração  de  normas  de  sistemas  de  gestão),  que  adota um padrão  único,  onde os seus 

comitês técnicos devem seguir diretrizes e políticas para a confecção ou revisão dos sistemas 

de  gestão  normalizados,  visando  à manutenção  da  compatibilidade  dos sistemas.  Pode-se 

notar essa preocupação no objetivo deste guia, que pretende estabelecer uma orientação para a 

metodologia  (processo),  manutenção  (reavaliações),  terminologia,  estrutura  e  elementos 

comuns das normas de sistema de gestão com vistas a garantir a compatibilidade, bem como o 

alinhamento, e aumentar a facilidade de utilização.

Este guia apresenta também, em seu escopo, uma separação das normas que compõe um 

sistema de gestão, em tipos:

 Tipo A: Requisitos para sistema de gestão, tanto genéricos e específicos de cada 

setor. Exemplo: Norma que estabelece requisitos de um sistema de gestão;

 Tipo B: Guias para sistemas de gestão, tanto genéricos e específicos de cada setor. 

Exemplo: Guia para uso, melhoramento e aplicação dos requisitos da norma;

 Tipo  C:  Normas  relacionadas  com sistemas  de  gestão. Exemplos:  Normas  de 

auditoria. 

O ISO Guide 72:2001 traz no item de termos e definições o entendimento do que vem a 

ser compatibilidade de sistemas de gestão normalizados, citado a seguir:
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“No caso de um sistema de gestão normalizado a ‘compatibilidade’ significa que os 
elementos  comuns  (requisitos)  das  normas  podem  ser  implementados  por 
organizações de uma forma compartilhada (integrada), no todo ou em parte, sem 
uma  duplicação  desnecessária  ou  a  imposição  (geração)  de  conflitos  entre 
requisitos” (ISO Guide 72:2001, p. 3)

No item 7.3.2 do ISO Guide 72:2001 é estabelecido o modelo de estrutura das normas de 

sistemas de gestão, que, obrigatoriamente, devem seguir o processo de PDCA representado 

pelos seguintes tópicos:

1- Política;

2- Planejamento;

3- Implementação e funcionamento;

4- Avaliação de desempenho;

5- Melhoria;

6- Análise crítica pela alta administração.

O Quadro  2 .2 estabelece todos os requisitos e elementos comuns entre os sistemas de 

gestão  normalizados  (SGN)  ,  de  acordo  com as  premissas  estabelecidas  pelo  ISO  Guide 

72:2001.

Quadro 2.2. Elementos comuns aos SGNs, segundo o ISO Guide 72:2001

Principais 
comuns aos 
SGNs

Elementos comuns Típicas questões que devem ser cobertas 
(continua)

1. Política 1.1 Política e 
princípios

1.1 A política deve demonstrar o compromisso 
da  organização  em satisfazer  os  requisitos  do 
sistema  de  gestão,  estabelecendo  um  senso 
comum em âmbito global e princípios de ação. 
Deve fornecer também um enquadramento para 
a fixação de metas e objetivos

2. Planejamen-
to

2.1 Identificar 
necessidades, 
requisitos e análises 
de questões críticas

2.1  Identificar  aspectos  que  devem  ser 
controlados e/ou melhorados a fim de satisfazer 
aos  interesses  dos  Stakeholders9.  O  termo 
requisitos inclui os requisitos legais

2.2 Seleção das 
questões mais 
relevantes

2.2  Priorização  das  questões  e  aspectos 
levantados no item 2.1

9 De acordo com Slack et al (2002) Stakeholders são pessoas ou grupos de pessoas que possuem interesse na 
operação, e que podem ser influenciadas por ou influenciar as atividades da operação produtiva.
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2.3 Fixação de 
objetivos e metas

2.3 Identificação declarada de objetivos e metas 
(incluindo  cronogramas),  baseado  na  produção 
do  item  2.2,  e  uma  análise  crítica  pela  alta 
administração (item 6)

2.4 Identificação dos 
recursos

2.4  Identificação  dos  recursos  necessários: 
humanos, de infra-estrutura e financeiros.

2.5 Identificação da 
estrutura 
organizacional, 
papéis, 
responsabilidades e 
autoridades

2.5 Identificação  dos papéis,  responsabilidades, 
autoridades  e  os  suas  inter-relações  dentro  da 
organização, para assegurar o controle eficaz das 
operações

Principais 
comuns aos 
SGNs

Elementos comuns Típicas questões que devem ser cobertas 
(continua)

2. Planejamen-
to

2.6 Planejamento dos 
processos 
operacionais

2.6  O  planejamento  do  regime  processos 
operacionais  que  possibilitarão  o  alcance  dos 
objetivos e metas definidos em 2.3 

2.7 Planos de 
contingência

2.7 As regras que precisam ser postas em prática 
para gerir emergências previsíveis 

3. Implementa-
ção e funciona-
mento

3.1 Controle 
operacional

3.1  Estabelecimentos  de  medidas  de  controle 
para o fiel cumprimento das metas

3.2 Gestão de recursos 
humanos

3.2  A  administração  de  todos  os  funcionários 
envolvidos  ou impactados pela  implantação  do 
SGN

3.3 Gestão de demais 
recursos

3.3 A gestão operacional e manutenção da infra-
estrutura, instalações, finanças,  etc, que têm um 
impacto sobre o desempenho da organização 

3.4 Controle de 
documentos

3.4 A gestão dos documentos que são essenciais 
para  o  êxito  da  implantação  e  operação  do 
sistema de gestão

3.5 Comunicação 3.5  As  modalidades  de  comunicação  tanto  no 
seio  da  organização  quanto  para  as  fontes 
externas.

3.6 Relacionamento 
com fornecedores

3.6 A formalização de contratos com aqueles que 
são fornecedores da organização

4. Avaliação de 
desempenho

4.1 Monitoramento e 
medição

4.1  Os  mecanismos  pelos  quais  a  organização 
avalia a seu desempenho em uma base contínua

4.2 Análise e medidas 
para as não-
conformidades

4.2 A determinação das não-conformidades e na 
forma em que estas são tratadas

4.3 Sistemas de 
auditorias

4.3 A auditoria do sistema de gestão

5. Melhoria 5.1 Ações corretivas 5.1  O  mecanismo  para  eliminar  as  causas  de 
não-conformidades detectadas,  tanto no sistema 
de gestão quanto nos processos operacionais

5.2 Ações preventivas 5.2  O  mecanismo  de  ação  para  eliminar 
potenciais  causas  de  não-conformidades,  tanto 
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no  sistema  de  gestão  quanto  nos  processos 
operacionais

5.3 Melhoria contínua 5.3  As  disposições  tomadas  para  a  melhoria 
contínua do sistema gestão

6. Análise 
crítica pela alta 
administração

6.1 Análise crítica 
pela alta 
administração

6.1  Revisão  dos  resultados  pela  alta 
administração  para  determinar  o  seu  atual 
desempenho  do  sistema,  assegurando  a 
continuação  da  sua  aptidão,  adequação  e 
eficácia,  e  de  incumbir  a  melhorias  e  novos 
rumos quando considerar necessário.

Fonte: ISO Guide 72:2001

O  comitê  técnico  (Technical  Management  Board (TMB) - Conselho  Técnico  para 

Gestão) responsável pela elaboração desse guia, reconhecendo a necessidade de assegurar e 

facilitar a adoção conjunta de sistemas de gestão, buscou desenvolver este framework10, para 

garantir a compatibilidade entre as normas de sistemas de gestão, percebendo que isso poderia 

ser facilitado por uma metodologia comum de elaboração de tais normas.

2.7  IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO

Não é o objetivo  desta dissertação a implantação ou implementação de um sistema de 

gestão, afirmando que esta é uma tarefa que exige um esforço metodológico importante, a fim 

de  esgotar  mecanismos  para  uma  implantação  eficaz,  mas  apresentar-se-á  alguns  pontos 

relevantes deste, que é assunto pertinente, para um melhor entendimento do tema sistemas de 

gestão normalizados.

Cerqueira (2005) oferece algumas etapas básicas para o processo de implantação de um 

sistema de gestão normalizado. São elas:

 Planejamento:  O  processo  de  implantação  e  implementação  precisa  ser 

planejado;

 Preparação: Os atores e recursos envolvidos no processo precisam ser treinados e 

preparados;

10 Palavra de origem inglesa que pode ser traduzida como estrutura.
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 Implantação:  A  implantação  antecede  a  implementação,  onde  nesta  etapa 

aplicam-se os requisitos exigidos;

 Detalhamento: Os mecanismos de controle e avaliação precisam ser detalhados;

 Implementação: É a efetivação propriamente dita do sistema de gestão.

A etapa de certificação não é obrigatória, com salienta Cerqueira (2005), mas deve ser  

considerada pela alta administração da organização, a fim de se ter uma avaliação por um 

organismo credenciado sobre a adequação da empresa aos requisitos expressos pela norma em 

questão.

Ribeiro  Neto  et al  (2008) percebem que somente por meio  de uma mudança  cultural 

dentro de uma  organização, conquista-se um bom resultado com a implementação  de um 

sistema de gestão. Estes autores também prescrevem um roteiro básico a ser seguido para uma 

implantação de sucesso de um sistema de gestão normalizado. 

A Figura 2.8 denota toda a sequência lógica das etapas postuladas por Ribeiro Neto et al  

(2008).

FIG. 2.9. Fluxograma básico para implantação de um sistema de gestão.
Fonte: Ribeiro Neto et al (2008)

A seguir uma breve descrição de cada etapa:

56



 Constituição  da  equipe  de  implantação:  O  sistema  de  gestão  exige  o 

envolvimento  de  todos,  mas  uma  coordenação  mais  atuante  de  um  grupo  é 

essencial  para  o  êxito  do  projeto,  também  é  designado  neste  momento  um 

representante da direção (RD);

 Diagnóstico:  É preciso estabelecer a situação atual da organização, para saber o 

grau de investimento e cronograma para a implantação;

 Plano  de ação:  Elaborado  em consonância  com os objetivos  pretendidos  pela 

organização  e  lastreados  pelos  levantamentos  feitos  durante  a  etapa  de 

diagnóstico;

 Desenvolvimento de competências e clima adequados à implantação:  Neste 

momento cria-se a motivação necessária na força de trabalho para que o sistema 

de gestão obtenha seus objetivos. Treinamentos e promoções do evento também 

são previstas nesta etapa;

 Concepção e documentação do sistema:  Aqui se faz a estrutura conceitual do 

sistema,  análises  de  processos,  dos  controles  e  elaboração  de  documentos, 

mecanismos de medição, da legislação pertinente e política;

 Implantação: A exemplo do que propõe Cerqueira (2005) coloca-se em prática  o 

planejamento do sistema;

 Auditoria  interna:  Faz  parte  do  levantamento  de  dados  para  a  análise  de 

resultados  objetivando  serem  confrontados  com  os  objetivos  traçados  e  a 

evidenciação de não-conformidades;

 Auditoria  de certificação:  Quando  pretendida  pela  organização,  parte-se  para 

auditoria  externa,  que  vai  certificar  se  o  sistema  de  gestão  normalizado  da 

empresa atende aos requisitos da norma.

As auditorias são as entradas mais significativas em um processo de análise crítica de um 

sistema de gestão e serão tratadas mais pontualmente no item a seguir.

2.8  AUDITORIAS DE SISTEMAS DE GESTÃO
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Um dos mecanismos  mais  importantes de análise  e verificação do desempenho de um 

sistema de gestão são as auditorias, internas ou externas. As auditorias internas dos sistemas 

de  gestão  normalizados  são  previstas  em  requisitos  de  todas  as  Normas.  Com  os 

levantamentos evidenciados durante as auditorias internas, a alta administração terá subsídios 

para  ações  corretivas,  oportunidades  de  melhoria  e  medidas  preventivas.  Já  as  auditorias 

externas são aquelas para fins de inspeção, como exigência de algum cliente, ou para fins de 

certificação por um organismo de avaliação de conformidade, onde os requisitos exigidos pela 

Norma  são  analisados  pelos  auditores  destes  organismos  a  título  de  verificação  da 

conformidade destes requisitos.

A Norma ABNT NBR ISO 19011:2002 - Diretrizes para auditorias de sistema de gestão 

da qualidade e/ou ambiental; faz uma distinção de três tipos possíveis de auditorias:

 De primeira parte: São as auditorias internas, aquelas que são conduzidas pela 

própria organização, ou em seu nome, para análise crítica pela direção e demais 

propósitos internos;

 De segunda parte: São auditorias externas realizadas pelas partes interessadas na 

organização, ou em nome destas. (ex.: Clientes);

 De terceira parte: São auditorias externas, realizadas por organismo avaliador de 

conformidade,  sem interesse  na  organização  objeto  da  auditoria,  para  fins  de 

certificação  de  conformidade.  Quando  são  auditados  mais  de  um  sistema  de 

gestão em um único  programa  de auditoria,  denomina-se auditoria  combinada. 

Quando  dois  organismos  auditores  cooperam para auditar  um único  auditado, 

denomina-se auditoria conjunta.

A  partir  do  conceito  de  auditoria  conjunta  e  combinada  infere-se  que,  quando  dois 

organismos avaliadores de conformidade, distintos, auditam uma mesma empresa para fins de 

certificação de sistemas de gestão diferentes, obtém-se uma auditoria externa de terceira parte 

conjunta e combinada. 

A ABNT NBR 19011:2002 estabelece alguns princípios que devem ser observados, a fim 

de se ter o resultado mais fiel e confiável possível de um programa de auditoria; são eles:

 Conduta  ética: o  indivíduo  que  se  propõe  a  executar  uma  auditoria  deve 

transparecer confiança, integridade, confidencialidade e discrição;
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 Apresentação  justa: os documentos  gerados  durante  o processo  de auditoria, 

pelo auditor, devem refletir a verdade dos fatos;

 Devido cuidado profissional: Os auditores de um programa de auditoria devem 

ter conhecimento anterior sobre o tipo de auditoria a que se destinam;

 Independência: O processo de auditoria  é isento, ou seja,  não pode comportar 

preconceitos anteriores  ao auditado,  sob pena  de influenciar  o  julgamento  dos 

levantamentos durante a auditoria;

 Abordagem baseada em evidência: Como um dos princípios gerais dos sistemas 

de gestão, que é a tomada de decisão baseada em fatos e dados, a auditoria deve se 

ater às evidências objetivas,  ou seja, não pode avaliar conformidade a requisitos 

pautados sobre inferências.  Somente dados e fontes concretas devem balizar  as 

conclusões da auditoria.

Identificando  a  importância  da  auditoria  para  as  organizações,  especialmente  as  de 

certificação,  investigativas  e  contábeis,  Cerqueira  (2005,  p.12)  remete  a  capacidade  do 

auditor, que deve ser forjada por treinamentos consistentes e experiência, porque, segundo o 

autor,  “uma  falha  em  sua  avaliação  (auditor)  pode  conduzir  a  uma  tomada  de  ações  

desnecessárias ou impróprias, que podem levar prejuízo a seus clientes ou aos auditados” 
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3. INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO

Este capítulo  trata de alguns sistemas  de gestão (em particular,  de qualidade, de meio  

ambiente,  de  segurança  e  saúde  do  trabalho  e  de  responsabilidade  social),  bem como  a 

abordagem de um do mecanismo de integração desses sistemas, que é a PAS 99:2006.

De acordo com De Cicco (2009), as organizações vêm adotando normas de sistemas de 

gestão como resultado de pressões externas, tais como clientes que exigem a implementação 

de uma norma da qualidade, ou requisitos externos para implantar um sistema da segurança e 

saúde no trabalho. 

Ainda na visão de De Cicco (2009), há dez anos atrás apenas três normas de sistemas de 

gestão  eram  utilizadas  e  difundidas:  a  ISO  9001  que  é  a  mais  difundida  e  conhecida  

mundialmente;  a  ISO 14001 que vem crescendo  em número  de empresas  certificadas  e  a 

OHSAS 18001, sendo que esta última é baseada na estrutura das duas primeiras. Desde então, 

entretanto,  outras  Normas  para  sistemas  de  gestão  foram  surgindo,  oferecendo  às 

organizações uma variedade de especificações, inclusive aquelas que são determinadas para 

setores específicos. O Quadro  3 .3 apresenta algumas Normas e Especificações de sistemas 

de gestão:

Quadro 3.3 Normas de sistemas de gestão publicadas pela ABNT

Norma\Especificação Descrição (continua)
ABNT NBR ISO 9001 Sistemas de gestão da qualidade - Requisitos 

ABNT NBR ISO 10012
Sistemas  de  gestão  de  medição  -  Requisitos  para  os 
processos de medição e equipamentos de medição

ABNT NBR ISO 13485
Sistemas de gestão de qualidade - Diretrizes para aplicação 
da  Norma  ISO  9001:2008  na  indústria  de  produtos  de 
saúde

ABNT NBR ISO 14001
Sistemas da gestão ambiental - Requisitos com orientações 
para uso

ABNT NBR 14919

Sistema  de  gestão  da  qualidade  -  Setor  farmacêutico  - 
Requisitos  específicos  para  a  aplicação  da  NBR  ISO 
9001:2008 em conjunto com as boas práticas de fabricação 
para a indústria farmacêutica (BPF)

ABNT NBR 15075
Sistemas de gestão da qualidade  - Requisitos particulares 
para  aplicação  da  ABNT  NBR  ISO  9001:2008  para 
empresas de serviços de conservação de energia (ESCO)

ABNT NBR 15100
Sistemas  de  Gestão  da  Qualidade  –  Requisitos  para 
organizações de aeronáutica, espaço e defesa
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Norma\Especificação Descrição (conclusão)

ABNT NBR 15331
Turismo  de aventura - Sistema  de gestão da segurança – 
Requisito

ABNT NBR 15401
Meios  de  hospedagem  -  Sistema  de  gestão  da 
sustentabilidade - Requisitos

ABNT NBR 15419
Sistemas de gestão da qualidade - Diretrizes para aplicação 
da ISO 9001:2008 em instituições de ensino.

ABNT NBR 16001 Responsabilidade social - Sistema da gestão - Requisitos

ABNT ISO/TS 16949
Sistemas de gestão da qualidade  - Requisitos particulares 
para a aplicação da norma ISO 9001:2008 na produção de 
automóveis e fornecedores de autopeças.

ABNT NBR ISO 22000
Sistemas de gestão da segurança de alimentos - Requisitos 
para qualquer organização na cadeia produtiva de alimentos

ABNT NBR ISO/IEC 27001
Tecnologia  da  informação  -  Técnicas  de  segurança  - 
Sistemas  de  gestão  de  segurança  da  informação  – 
Requisitos

ABNT NBR ISO 28000
Especificação para sistemas de gestão de segurança para a 
cadeia logística

ABNT ISO/TS 29001

Indústrias  do  petróleo,  gás  natural  e  petroquímica  - 
Sistemas  de  gestão  da  qualidade  específicos  do  setor  - 
Requisitos para organizações de fornecimento de produtos 
e serviços.

ABNT NBR ISO 31000 Sistema de gestão de riscos - Princípios e diretrizes

ISO 30000

Navios  e  tecnologia  marinha  -  sistemas  de  gestão  da 
reciclagem  de  navios  -  Requisitos  para  organismos  que 
prestem serviços de auditoria  e  certificação  de gestão de 
reciclagem

IWA 4:2009
Sistemas  de  gestão  da  qualidade  -  Diretrizes  para  a 
aplicação  da  norma  ISO  9001:2008  na  administração 
pública local

OHSAS 18001
Sistema  de  gestão  da  segurança  e  saúde  no  trabalho  – 
Requisitos

SA 8000 Sistema de gestão da responsabilidade social - Requisitos
Fonte: Ribeiro Neto et al (2008)

Muitas  dessas  Normas  são  adaptações  para  implementação  de  requisitos  de  outros 

sistemas  de gestão normalizados a setores específicos,  como por exemplo  a ABNT  NBR 

15419, que trata da aplicação da ISO 9001 em instituições de ensino. Então, mesmo que uma 

organização queira, algumas Normas não seriam aplicáveis.

Para este estudo o foco será nos sistemas de gestão da qualidade, do meio ambiente, da  

segurança e saúde no trabalho e o da responsabilidade social, porque, segundo Ribeiro Neto 

et al (2008), estas quatro Normas de sistemas de gestão podem ter o efeito de influenciar a 

cultura organizacional para atender à todas as partes interessadas, ilustradas na Figura 3.1.
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FIG. 3.10. Sistemas de gestão direcionados às partes interessadas.
Fonte: Elaborado pelo autor

Um outro fator em relação a adoção de sistemas de gestão normalizados é relacionado 

aos custos inerentes à implementação e manutenção de tais sistemas. Geralmente contratam-

se  consultorias,  treinamento  para  funcionários  são  necessários  e  outros  procedimentos 

pertinentes para a operacionalização de tais sistemas são empregados a fim de se obter os 

benefícios  declarados  pela  adoção  dessas  normas.  Somando-se  a  esses  custos  estão  as 

auditorias externas de certificação, que também devem ser consideradas. Por este motivo, de 

acordo com Cerqueira (2005), as organizações optam em adotar aqueles sistemas de gestão 

que responderão mais prontamente aos objetivos corporativos, sem aumentar demasiadamente 

os custos e ao mesmo tempo responder aos anseios e expectativas das partes interessadas. 

De Cicco (2009) entende que a escolha de sistemas de gestão normalizados inicia-se pela  

ISO 9001, pelo fato de ser a Norma mais difundida é que responde aos requisitos dos clientes.  

A partir da adoção da ISO 9001, as organizações, partem para implementação de sistemas que 

sejam facilmente adaptáveis ao padrão ISO 9001, que é o caso da ISO 14001 e o da OHSAS 

18001, permitindo que a empresa consiga atender a outras partes interessadas sem maiores 

problemas de adaptação. 

Sendo assim,  para a sequência deste capítulo serão apresentados os sistemas de gestão 

mais  utilizados  pelas  organizações  de  um modo  geral.  Esta apresentação  segue  a  ordem 

cronológica de lançamento de tais sistemas, como pode ser identificado pela Figura 3.2.

62



FIG. 3.11. Linha do tempo dos sistemas de gestão normalizados.
Fonte: Elaborado pelo autor.

O primeiro sistema que será discutido é a ISO 9000, que trata da gestão da qualidade. O 

segundo, seguindo o que foi esboçado pela Figura 3.2, será a ISO 14001, elaborada para que 

uma organização possa administrar seus impactos ambientais. Pela ordem de lançamento a SA 

8000 seria a próxima a ser apresentada, mas como sua proposta é indicada para um foco na  

responsabilidade  social,  optou-se por descrevê-la  em um tópico  especifico  para gestão da 

responsabilidade social juntamente com outras normas que tratam do assunto. Sendo assim, a 

sequência  prevê  descrição  dos  sistemas  de  gestão  da  segurança  e  saúde  no  trabalho,  

apregoado  pela  especificação  OHSAS 18001.  O  último  sistema  que será  descrito  é  o  da 

responsabilidade  social representado pelas normas SA 8000, ABNT 16001 e a ISO 26000, 

sendo  que  esta  última  encontra-se  com lançamento  previsto  para  2010.  Serão  descritos 

também os guias que versam sobre integração de sistemas de gestão, a australiana AS NZS 

4581 e a britânica PAS 99.

A história a cerca destes sistemas também será, brevemente, abordada neste capítulo. 

Ressalta-se que o esgotamento mais preciso sobre os sistemas citados deve ser realizado 

mediante leitura do texto original de cada Norma.
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3.1  SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

A ABNT NBR ISO 9000:2005, que versa sobre fundamentos, termos e definições do 

sistema de gestão da qualidade ISO 9001:2008, configura o seguinte conceito de SGQ:

“O  sistema  de  gestão  da  qualidade  representa  a  parte  do  sistema  de  gestão  da 
organização cujo enfoque é alcançar resultados em relação aos objetivos da qualidade, 
para  satisfazer  às  necessidades,  expectativas  e  requisitos  das  partes  interessadas, 
conforme apropriado. [...] As várias partes de um sistema de gestão da organização 
podem ser integradas, juntamente com o sistema de gestão da qualidade, dentro de um 
sistema  de  gestão  único,  utilizando-se  elementos  comuns.”  (ABNT  NBR  ISO 
9000:2005 p. 7).

A qualidade sempre representou um fator-chave  para a  competitividade,  em maior ou 

menor escala,  em diferentes setores produtivos. Em consequência à economia globalizada e 

com o crescimento  da competição, haver  uma  abordagem adequada no trato da qualidade 

passou a ser uma questão de sobrevivência no mundo empresarial (LOBO, 2004).

O conceito de qualidade é relativo e são inúmeras as suas definições. Qualidade de um 

produto ou serviço  pode ser definida  como o grau de compatibilidade  com os padrões de 

excelência  dos clientes.  Já um Sistema  de Qualidade é a estrutura de regras que define  e 

coordena  os  setores  da  empresa  para  os  processos  da  organização  que  são  relativos  à 

qualidade.

No caso especifico do setor de transportes, de acordo com Valente et al (2008 p. XIV), a 

qualidade  é  um assunto  incipiente,  ainda  mais  quando  se  pensa  em transporte de  carga. 

“Neste setor a qualidade tem sido vista mais como um condicionante a ser atingido na busca  

de redução de custos do que uma meta a ser alcançada ou superada levando-se em conta a  

necessidade de sobrevivência das empresas” 

A qualidade  almejada  pelas  organizações,  em alguns  casos,  visa  a  obtenção  de  sua 

perpetuidade em um cenário de competição cada vez mais  acirrado. Paladini  (2004, p. 45) 

afirma que nestas condições os decisores mudaram o foco de “produzir” ou “produzir com 

qualidade” para uma decisão  estratégica de “produzir com qualidade” ou “pôr em risco a 

sobrevivência da organização”.

Entende-se que qualidade não pode ser encarada atualmente como diferencial, mas como 

algo crucial para a permanência de empresas em um panorama de constante competição, onde 
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somente as que se adaptarem e realmente entenderem as expectativas de mercado obterão 

sucesso (SLACK e LEWIS, 2009).

O tópico seguinte apresentará, resumidamente, a evolução do conceito de qualidade e a 

importância da  temática nos tempos atuais.

3.1.1  BREVE HISTÓRICO

Segundo Lins  (2003) até o século  XVII, artesãos exerciam as tarefas  de produção de 

bens.  Estas atividades eram posteriormente inspecionadas  com muito  rigor  e  cuidado pelo  

próprio artesão ou seus aprendizes (jovens talentosos que aprendiam o ofício passado pelos 

artesãos).  Em concordância  com Lins,  Moreira (2005) faz menção à história  da qualidade 

iniciada nos primórdios da era industrial, época em que os habilidosos artesãos controlavam 

seus próprios serviços, garantindo a qualidade do que produziam.

Turchi (1997), Lins (2003), Moreira (2005) e Ribeiro Neto et al (2008) são convergentes 

com relação à atuação dos artesãos no período pré-revolução industrial. Para estes autores, os 

artesãos  já  se  uniam  em corporações  de  oficio  ou guildas,  para a  manutenção  de  regras 

rigorosas para a qualidade de seus produtos e serviços.

Com a revolução industrial os artesãos, antes detentores da capacidade de produção de 

bens e serviços oferecidos à sociedade, cedem espaço para as fábricas, que produziam muito  

mais  e com preços menores.  Entretanto, de acordo com Paladini  (2004),  a produção nesta 

época  era  muito  desorganizada,  propiciando  assim,  no  início  do  século  XX,  que  a 

Administração  Científica  proposta  por  Taylor11 se  firmasse  como  uma  prática  de  gestão 

bastante difundida àquela época.

A  Administração  Científica,  segundo  Ribeiro  Neto  et  al  (2008),  trouxe  ganhos  de 

produtividade e ajudou aos Estados Unidos se firmarem como potência econômica. Mas uma 

adoção pura e simplesmente visando o volume produzido e não preocupado com os resultados 

práticos do que se produzia, impactaram negativamente a qualidade. Moreira (2005) afirma  

que  neste  período  a  produtividade  cresceu  vertiginosamente  e  foi  priorizada,  ficando  a 

qualidade em segundo plano. O resultado desta abordagem foi o surgimento de um “exército” 

de inspetores, criando assim as áreas centrais de inspeção, associando o controle da qualidade 
11 Frederick Winslow Taylor – (1856 – 1915) Americano considerado o criador da  “Administração Científica”, 
que buscava racionalizar o trabalho das fábricas.
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a estes departamentos que acabaram desempenhando papel de propulsores da qualidade na 

primeira metade do século XX. 

No início do século XX, de acordo com Juran (1997), era raro uma empresa apresentar  

em seu organograma um departamento dirigido à qualidade. O que havia eram os inspetores e  

em algumas  poucas  empresas  departamentos  específicos  para  inspeção  final  e  testes.  O 

controle de qualidade na época era tão dependente dos inspetores que o autor exemplifica com 

o caso da Bell System12 em 1928 que empregava quarenta mil pessoas, sendo mais de cinco 

mil alocadas no departamento de controle de qualidade e inspeção.

Xavier Filho (2007) explicita o conceito de inspeção como aquele onde o produto bom é 

separado do produto defeituoso por meio  da observação direta, ou seja,  separar o “joio do 

trigo”. Aquele autor reflete sobre o papel que os inspetores assumiram por volta da década de  

vinte  do  século  passado,  afirmando  que  foram instituídos  departamentos  de  controle  da 

qualidade totalmente independentes da produção, para que os inspetores tivessem isenção na 

identificação de conformidades ou possíveis falhas dos produtos finais.

O  excessivo  uso  de  inspetores  como  única  ferramenta  para  garantia  da  qualidade 

começou a gerar gastos muito altos com a manutenção de salários de inspetores,  perda de 

tempo e desperdícios com o retrabalho ou sucateamento de produtos descartados durante a 

vistoria final. Além destes fatos um outro, bem mais importante, também não foi eliminado: a 

falta  de qualidade.  Um exemplo  desta lacuna de preocupação com a qualidade do que se 

produzia  naquela  época  é  que  os  automóveis  vinham  acompanhados  com  caixas  de 

ferramentas, para que em caso de problemas o próprio cliente os sanasse (JURAN, 2007). 

Objetivando  cessar  estes problemas  é que Walter  Shewhart13,  por volta  da década  de 

1920, desenvolveu o controle estatístico da qualidade. Paladini (2004) entende que as cartas 

de  controle,  a  amostragem  cientifica  e  o  plano  de  deméritos  foram  uma  das  grandes 

contribuições das pesquisas de Shewhart para a melhoria da qualidade. Também recai sobre 

Shewhart o desenvolvimento do conceito para o PDCA. (CORRÊA e CORRÊA, 2004)

A partir  dos  anos  30,  segundo  Turchi  (1997),  o  conceito  de  qualidade  passa  a  ser 

entendido  como  conformidade  de  projeto,  uma  vez  que  a  produção  em  escala  de 

multicomponentes  para  automóveis  e  equipamentos  militares  era  crucial  o  encaixe  com 

precisão. Nasce o conceito de adequação ao padrão (SHIBA et al, 1997).

12 Empresa que monopolizava o setor de telefonia nos EUA no início do século XX  (JURAN 1997).
13 Walter Andrew Shewhart – Físico e estatístico dos Laboratórios Bell, considerado por muitos como o pai da 
moderna gestão a qualidade (RIBEIRO NETO et al, 2008)
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Com a Segunda Guerra Mundial os trabalhos de Shewhart ganharam notoriedade. Devido 

à importância de se evitar  defeitos em produtos militares  e  a necessidade de agilidade  de 

fornecimento, a inspeção de cada item recebido se tornara inviável. Assim, como afirma Juran 

(1997),  o  governo  americano  criou  o  Conselho  de  Produção  de  Guerra  (WPB  –  War 

Production Board), visando  o envolvimento da população  economicamente ativa.  Um dos 

departamentos do WPB tinha a tarefa de ajudar a indústria a alcançar o padrão de qualidade  

exigido para os produtos militares. Sua principal função era oferecer treinamento gratuito no  

uso de instrumentos estatísticos, em especial tabelas de controle e amostragem baseadas na  

teoria das probabilidades.

Com o pós-guerra uma nação surgiu como a grande responsável pela maioria dos padrões 

de qualidade utilizados atualmente: o Japão. No início da década de 50 um país recém saído 

de uma guerra como vencido, arruinado em termos financeiros e estruturais, começou uma 

jornada pela conquista de um espaço no comércio internacional,  sendo esta opção uma das 

únicas para o Japão crescer economicamente, pois, segundo Shiba et al (1997) e Juran (1997), 

o país era muito carente de recursos naturais e precisava de divisas externas para abastecer seu 

mercado com matérias primas.

As  fábricas  japonesas  naquela  época eram reconhecidas  pelas  péssimas  condições  de 

trabalho e pela má qualidade de seus produtos (RIBEIRO NETO et al, 2008). Para mudar tal 

quadro,  alterações  radicais  nos  hábitos  japoneses  se  fizeram  necessárias.  Segundo  Juran 

(1997, p. 5), os presidentes e gerentes das organizações estavam dispostos e preparados para 

realizá-las  – “o choque da derrota na guerra abrira sua mente”. Eles,  os presidentes,  se 

colocaram a trabalhar  para melhorar  a  fama  relativa  à  qualidade.  Por meio  do Keidanren 

(Federação  Japonesa  das  Organizações  Econômicas)  e  da  JUSE  (União  dos  Cientistas  e 

Engenheiros  Japoneses),  as  empresas  passaram  a  atuar  de  forma  harmônica  da  seguinte  

maneira:

 Enviaram  grupos  a  outros  países  para  aprender  como  alcançaram  uma  boa 

reputação de qualidade com seus produtos;

 Traduziram literatura estrangeira sobre o assunto qualidade para o japonês;

 Convidaram dois especialistas norte-americanos,  W. Edwards Deming e Joseph 

M. Juran, para dar conferências sobre o assunto.
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Juran (1997) faz uma ressalva à mística que se gerou sobre ele e Deming, considerados 

como os causadores do  sucesso  japonês.  Para Juran (1997),  o resultado  conquistado  pelo 

Japão  na  melhoria  da  qualidade  se  deve  exclusivamente  aos  gerentes  japoneses,  que 

absorveram toda a teoria passada e a melhoraram, criando novos métodos e conceitos, que, 

depois foram copiados pelo resto do mundo. Aquele autor reforça a qualidade dos gerentes 

japoneses dizendo que ele (Juran) e Deming foram a outros países e ministraram os mesmos  

cursos e palestras, sendo que o resultado na qualidade das empresas de tais países não foi 

igualável aos das japonesas.

Cabe aqui mencionar a perspectiva de Shiba  et al (1997) sobre a evolução histórica da 

qualidade no Japão. Para estes, autores até a década de 50, a qualidade era vista como uma 

“adequação  ao  padrão”,  onde  produtos para  serem considerados  de  qualidade  deveriam 

atender  as  especificações  de  projeto.  Com  o  início  da  década  de  60  os  consumidores 

japoneses,  já  detentores  de  um  maior  poder  aquisitivo  e  possuidores  de  bens  diversos 

produzidos pela indústria,  começaram a exigir  maior variedade e praticidade de produtos e 

que estes atendessem a suas expectativas. Nasce assim o conceito de “adequação ao uso”. 

Com a crise do petróleo, ocorrida na década de 70, e com a queda no consumo, resultado  

da  diminuição  da  renda,  as  empresas  japonesas  começam  a  olhar  para  dentro  de  seus 

processos,  na  tentativa  de reduzir  custos e  manter  o  nível  de preço baixo  e o padrão de 

qualidade alto, então neste período cria-se a perspectiva de “adequação ao custo”. Já no final 

da  década  de  oitenta  uma  nova  revolução  do  conceito  de  qualidade  ganha  espaço:  “a 

adequação à necessidade latente”. Com a competição de paises recém industrializados, que 

tinham  mão  de obra  barata  e  rapidamente  copiavam as  técnicas  de  produção  e  produtos 

japoneses,  o Japão adota uma  prática  de identificar  necessidades  pouco conhecidas  ou até 

mesmo desconhecidas pelos clientes, assim obtendo uma vantagem de inovação no mercado e 

um período de controle e “monopólio” de determinado segmento. Na Figura 3.3 é apresentado 

o momento histórico de cada adequação à qualidade.

Em face da crescente presença  japonesa,  em termos de competição no  comércio,  que 

trouxe grandes benefícios para os consumidores americanos, os EUA reagiram com restrições 

à importação de produtos japoneses,  apelos à compra de produtos domésticos, treinamentos 

nas  fábricas  e  outras medidas  que surtiram muito  pouco efeito  nas  décadas  de 70 e  80.  

(JURAN, 1997).
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FIG 3.12. A evolução dos métodos da qualidade na visão japonesa.
Fonte : Shiba et al (1997)

Na década de 80 a indústria  ocidental passou por movimentos intensos no sentido  de 

alterar substancialmente os conceitos de qualidade de sua gestão, como forma de enfrentar a 

concorrência oriental nos mercados internos e externos (CORRÊA e CORRÊA, 2004).

Juran (1997) e Ribeiro Neto et al  (2008) concordam que a auto-avaliação utilizando os 

critérios do Prêmio de Qualidade Malcolm Baldrige, prêmio criado no final da década de 80 

nos Estados Unidos com o objetivo de incentivar e melhorar a qualidade das empresas, tem 

ajudado os fornecedores a identificar seus pontos fortes e fracos. 

E como último  ponto relativo  nesta trajetória  da qualidade,  no decorrer das eras,  é o 

nascimento da série ISO 9000, que será tratada com maior profundidade no próximo tópico.

3.1.2  SÉRIE ISO 9000

Segundo a própria ISO, seus sistemas de gestão são genéricos,  uma vez que a mesma 

norma pode ser aplicada a qualquer organização, grande ou pequena, qualquer que seja o seu 

produto ou serviço, em qualquer setor de atividade, público ou privado (ISO, 2009).

Analisando  toda  a  trajetória  histórica  da  temática  da  qualidade  até  os  tempos  mais  

modernos,  nota-se uma crescente complexidade do que se produz, exigindo  cada vez mais 

uma  gestão de processo, que minimamente,  busque  a garantia  da qualidade.  Lobo  (2004) 

comenta a este respeito:
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“A exploração espacial, os programas nucleares e mais recentemente a exploração 
de petróleo em águas profundas, cujas instalações demandam maior confiabilidade, 
provocaram uma nova e importante mudança na abordagem da questão da qualidade 
nas empresas. Estudos demonstraram que a maior parte dos problemas de qualidade 
tinham origem em falhas gerenciais e não técnicas. Essa constatação deu origem aos 
chamados sistemas de gestão da qualidade, que associam ações de controle que têm 
ênfase na detecção de defeitos, com ações de administração da qualidade, que têm 
ênfase na prevenção de defeitos.” (LOBO, 2004, p.01).

Neste contexto a efetiva implantação do sistema gestão da qualidade ISO 9000 (ISO 9000 

- SGQ) tem sido amplamente reconhecida. Segundo Koc (2006), nos últimos anos, empresas 

buscaram a certificação ISO 9001 como um meio de construção de vantagens competitivas,  

reforçando assim o seu desempenho. As Normas ISO 9000 são internacionalmente aceitas,  

concebidas para demonstrar que a organização tenha obtido um nível adequado de qualidade 

pela formalização e documentação de seu sistema de gestão da qualidade.

Segundo Cerqueira (2005), os sistemas de gestão da qualidade com padrões normalizados 

tiveram início  com a necessidade de se garantir práticas de processo dos fornecedores. Tal 

fato foi decorrência dos conceitos difundidos pela garantia da qualidade, cuja percepção de 

grandes  clientes  perante  seus  fornecedores  era  de  que  estes,  os  fornecedores,  deveriam 

apresentar evidências  objetivas com relação ao atendimento de requisitos especificados por 

aqueles, os clientes.

A  maioria  das  normas  internacionais  da  ISO  foi  altamente  específica  para  um 

determinado  produto, material  ou processo. No entanto,  durante a  década de 1980, a ISO 

entrou em novas áreas de trabalho,  buscando uma melhoria nas  práticas  organizacionais  e 

comerciais. 

A  história  da  industrialização  tem visto  muitos  padrões  para  lidar  com questões  da 

qualidade. Um exemplo  deste fato diz respeito  ao campo  militar:  durante as duas guerras 

mundiais,  os  exércitos  se  viam  obrigados  a  aceitarem os  cartuchos,  projeteis  e  artefatos 

entregues por seus fornecedores, sem que estes últimos se preocupassem em demasia com a 

qualidade daquilo que ofereciam. Em um esforço para tratar tais causalidades, o Ministério da 

Defesa do Reino Unido, por volta da década de 50, designou que inspetores se instalassem 

nas fábricas para supervisionar o processo de produção. 

Nos Estados Unidos as normas de qualidade para aquisição militar foram introduzidas no 

final dos anos 1950. Durante a década de 1960, a NASA14 desenvolveu o sistema de qualidade 

14 NASA - National Aeronautics and Space Adminstration – Agência Aeroespacial Americana. 
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para os seus fornecedores, e, também nesta época, os requisitos da OTAN15, especificados 

pela AQAP16, foram formulados para a aquisição de equipamentos militares. 

Na  década  de  1970,  muitas  das  grandes  organizações  (privadas  e  governamentais)  

publicaram as suas próprias normas de gestão da qualidade, que introduziu a ideia de que a  

confiança em um produto pode ser adquirida a partir de um sistema de gestão da qualidade 

aprovado  mediante  seus  respectivos  manuais.  Alguns  exemplos:  -  A  série  de  normas 

canadense CSA Z299 emitidas em meados da década de 1970, a norma britânica BS 5750 foi 

emitida em 1979 e em dezembro de 1979 a emissão nos Estados Unidos da  ANSI / ASQC Z-

1.15. Aquelas normas prescreviam orientações genéricas para sistemas de qualidade. 

Embora o aumento do comércio internacional estimulasse o desenvolvimento da gestão 

da  qualidade  balizado  em  normas  reconhecidas  internacionalmente,  temia-se  que  uma 

variedade de normas nacionais se tornasse uma barreira ao comércio internacional. No intuito  

de evitar a proliferação de normas de sistemas de gestão da qualidade a ISO, na figura de seu 

comitê  técnico  ISO/TC  176  (Technical  Committees),  estabelecido  em  1979,  publicou  a 

primeira  norma sobre o tema,  a  ISO 8402, em 1986, que padronizava a terminologia  dos 

sistemas de gestão da qualidade. No ano de 1987 a ISO lança seu pacote de normas  para 

gestão da qualidade que em sua primeira composição contava com cinco normas: as “ISOs” 

9000, 9001, 9002, 9003 e 9004. 

Este feito marcou o início da utilização do padrão ISO 9000 como as normas de sistemas 

de gestão mais difundidas e praticadas em todo o mundo. A Tabela 3.1 lustra o número de 

certificações ISO 9001 pelo mundo, até 31 de dezembro de 2007, considerando no escopo até 

a posição do Brasil.

A  influência  da  série  ISO  pode  ser  notada  no  número  de  empresas  certificadas 

mundialmente.  Segundo  informações  coletadas  pelo  Inmetro  (2009),  em  2006,  887.256 

empresas possuíam a certificação ISO 9001:2000. 

TAB. 3.1. Número de Certificações ISO 9001 pelo mundo

Posição País Certificações ISO 9001 (continua)
1    China 162.259
2    Itália 105.799
3    Japão 80.518
4    Espanha 57.552

Posição País Certificações ISO 9001 (conclusão)

15 OTAN - Organização do Tratado do Atlântico Norte 
16 AQAP - Allied Quality Assurance Procedures - Procedimentos de Garantia da Qualidade dos Aliados
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5    Alemanha 46.458
6    EUA 44.883
7    Índia 40.967
8    Reino Unido 40.909
9    Holanda 18.922

10    Austrália 17.440
11    Coréia do Sul 15.739
12    Hungria 15.008
13    República Tcheca 12.811
14    Turquia 12.350
15    Canadá 11.917
16    Suíça 10.984
17    Israel 10.760
18    Taiwan 9.549
19    Romênia 9.426
20 Holanda 9.160
21    Brasil 9.014

Fonte: Inmetro (2009)

No  Brasil  coube  ao  ABNT/CB-25  -  Comitê  Brasileiro  da  Qualidade  da  Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – a tarefa de produzir e disseminar as normas de Sistemas de 

Gestão e Garantia da Qualidade, de Avaliação da Conformidade e suas técnicas correlatas,  

observando as condições atuais de integração econômica internacional e contribuindo para a 

capacitação tecnológica brasileira. O ABNT/CB-25 foi criado no último trimestre de 1991, e 

começou a operar  em fevereiro  de 1992,  com o objetivo  de criar  uma  infra-estrutura de 

normalização de sistemas de gestão da qualidade para o Brasil.  Para isso, uma grande ênfase  

foi dada à participação do Brasil nos foros internacionais e regionais de normalização, através 

dos  Grupos  de  Trabalho  do  ISO/TC 176  -  Quality  Management  and  Quality  Assurance 

(Gestão da Qualidade e Garantia da Qualidade), no ISO/CASCO – Committee on Assessment  

Conformity (Comitê de Avaliação da Conformidade), COPANT - Cooperação Panamericana 

de Normas Técnica e MERCOSUL17, uma vez que estas normas passaram a desempenhar um 

papel importante nas trocas comerciais entre as nações.

Visando explicitar o número de organizações com certificados válidos (certificado válido  

é aquele certificado que possui data de validade igual ou superior a data atual) no Brasil,  a  

Tabela  3.2  exibe  todos  os  estados  brasileiros  e  os  respectivos  números  de  empresas 

certificadas, classificados em ordem decrescente pelo número de certificações, até o dia 04 de 

maio de 2009.

17 MERCOSUL – Mercado Comum do Sul. Bloco econômico formado pelo Brasil, Argentina, Uruguai e 
Paraguai.
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TAB. 3.2. Número de certificações ISO 9001 por Estados brasileiros

Estados Total Estados Total
 SÃO PAULO 4.488  PARÁ 67

 MINAS GERAIS 800  RIO GRANDE DO NORTE 59
 RIO DE JANEIRO 634  MATO GROSSO 53

 RIO GRANDE DO SUL 600  ALAGOAS 50
 PARANÁ 569  MARANHÃO 46

 SANTA CATARINA 488  PARAÍBA 41
 BAHIA 363  SERGIPE 41

 PERNAMBUCO 243  MATO GROSSO DO SUL 28
 AMAZONAS 217  TOCANTINS 23

 GOIÁS 187  ACRE 11
 ESPÍRITO SANTO 184  PIAUÍ 10

 DISTRITO FEDERAL 142  RORAIMA 9
 CEARÁ 120  AMAPÁ 7

 RONDÔNIA 7
Fonte: Inmetro (2009)

A  série  9000  vem  sofrendo  alterações  e  adaptações  que  representem  o  reflexo  do 

momento  que o mercado  global  exige.  O  Quadro   3  .4 fornece  uma  relação  de  todas as 

revisões sofridas pela série ISO 9000, desde seu lançamento em 1987.

Quadro 3.4 A Série ISO 9000 e suas revisões

Série ISO 9000:1987 (continua)
Número da norma Título

ISO 9000 Normas de gestão da qualidade e garantia da qualidade - 
Diretrizes para seleção e uso.

ISO 9001 Sistemas da qualidade - Modelo para garantia da 
qualidade em projetos/desenvolvimento, produção, 
instalação e assistência técnica.

ISO 9002 Sistemas da qualidade - Modelo para garantia da 
qualidade em produção e instalação

ISO 9003 Sistemas da qualidade - Modelo para garantia da 
qualidade em inspeção e ensaios finais

ISO 9004 Gestão da qualidade e elementos dos sistemas da 
qualidade - Diretrizes

Série ISO 9000:1994  (conclusão)
Número da norma Título

ISO 9000 Normas de gestão da qualidade e garantia da qualidade - 
Diretrizes para seleção e uso.
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ISO 9001 Sistemas da qualidade - Modelo para garantia da 
qualidade em projetos/desenvolvimento, produção, 
instalação e assistência técnica.

ISO 9002 Sistemas da qualidade - Modelo para garantia da 
qualidade em produção e instalação

ISO 9003 Sistemas da qualidade - Modelo para garantia da 
qualidade em inspeção e ensaios finais

ISO 9004 Gestão da qualidade e elementos do sistema da qualidade 
- Diretrizes

Série ISO 9000:2000
Número da norma Título

ISO 9000 Sistemas de Gestão da Qualidade - Fundamentos e 
Vocabulário 

ISO 9001 Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos
ISO 9004 Sistemas de Gestão da Qualidade - Diretrizes para 

melhora de desempenho

Série ISO 9000 últimas revisões 
Número da norma Título

ISO 9000:2005 Sistemas de Gestão da Qualidade - Fundamentos e 
Vocabulário 

ISO 9001:2008 Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos
Fonte: Elaborado pelo autor

Segundo Ribeiro Neto et al (2008), na primeira versão da ISO 9000 o foco era a garantia 

da qualidade com regras previstas para relações contratuais, objetivando que o produto final 

atendesse às especificações dos clientes.

A primeira  revisão  da série  ISO 9000,  sofrida  em 1994, manteve,  praticamente,  toda 

estrutura anterior, fazendo pequenas alterações de terminologia para aqueles requisitos que 

davam ensejo a dúvidas e a mais de uma interpretação (CERQUEIRA, 2005).

Os modelos de gestão da qualidade preconizados nas versões de 1987 e 1994 da ISO 

9000,  de  acordo  com Cerqueira  (2005),  eram muito  herméticos  em termos  documentais,  

entendendo a satisfação da qualidade como apenas o tratamento de não-conformidades. “Não 

havia preocupação explícita  com a melhoria  contínua da eficácia do próprio sistema de  

gestão” (Cerqueira, 2005 p. 174).

Slack  et al (2002) apresentam algumas  críticas  relativas ao pacote normativo  segundo 

padrão ISO 9000 de 1994:

 “A  ênfase  em  padrões  e  procedimentos  encoraja  a  ‘administração  por  manual’  e 

tomada de decisões excessivamente sistematizadas;
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 Nem sempre é fácil escolher qual das séries de padrões ISO 9000 aplicar;

 Os padrões são mais destinados aos setores industriais de engenharia e alguns termos 

usados não são familiares a outros setores;

 O processo completo de procedimentos escritos, de treinamento de funcionários e de 

condução de auditorias é caro e consome muito tempo;

 Similarmente, o tempo e o custo de obtenção e manutenção do certificado ISO 9000 

são excessivos; e

  Há pouco estímulo ou orientação na ISO 9000 sobre assuntos como melhoria contínua 

e controle estatístico de qualidade”.  (Slack et al, 2002 p. 675)

Para Ribeiro  Neto  et  al  (2008),  estas criticas  se  deviam ao fato,  também,  de  que as 

normas  eram  aplicadas  inadequadamente,  em  casos  para  os  quais  não  haviam  sido 

desenvolvidas.

Com a revisão sofrida pela série ISO 9000 em 2000, de acordo com Ribeiro Neto et al  

(2008) e Cerqueira (2005), os problemas anteriores foram sanados. As normas certificáveis  

ISO 9001, ISO 9002 e ISO 9003 foram unificadas em apenas uma, a ISO 9001:2000. Nesta  

versão foi adotado um modelo de gestão próprio que incluiu  os requisitos dos sistemas de  

gestão da qualidade.

Um ponto importante com relação  à adoção dos padrões ISO 9000 para sistemas  de 

gestão da qualidade e sua posterior certificação é o uso indevido da marca ISO 9000 associada 

à  garantida  de  qualidade  do  produto.  Algumas  empresas  empreendem  campanhas 

publicitárias, utilizando a certificação como convite e indução aos seus clientes,  insinuando  

uma “isenção” de defeitos e falhas, o que é um erro, porque a ISO traça diretrizes e requisitos  

dos sistemas de gestão e não prevê a garantia do produto ou serviço final. A ISO é uma norma 

que certifica o processo e não o produto ou serviço fim.

A  ISO  9001:2000  é  uma  norma  genérica  a  ser  aplicável  a  todas  as  organizações,  

independentemente do tipo, tamanho e categoria de produto. Reconhece-se, porém, que nem 

todos os requisitos desta norma serão necessariamente relevantes para todas as organizações. 

Sob certas circunstâncias, uma organização pode considerar a exclusão da aplicação de alguns 

requisitos da norma ISO 9001:2000 de seu sistema de gestão da qualidade.

O Inmetro de forma conjunta com o ABNT/CB - 25, realizou uma pesquisa,  em 2005,  

com o propósito de coletar informações de empresas certificadas ou não pelos padrões ISO 

9001. O objetivo da pesquisa era coletar informações de como estas empresas estabelecem 

critérios para seleção de fornecedores e qual a percepção das mesmas quando o fornecedor 
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tem ou não certificado  ISO 9001. A pesquisa incluiu  5.909 empresas,  de todos os estados 

brasileiros, com certificados ou não ISO 9001, dos setores da indústria, comércio e serviços.  

Os resultados mais significativos da pesquisa estão listados a seguir:

 três quartos das  empresas  consideram que a qualidade  intrínseca  dos produtos 

produzidos pelos fornecedores certificados é melhor, e cerca de um quarto julga 

que não existe diferença;

 dois terços das empresas consideram que a qualidade do atendimento é melhor 

nos fornecedores certificados. O terço restante julga que não existe diferença;

 um  percentual  acima  de  75%  das  empresas  julga  que  o  tratamento  das 

reclamações realizado por um fornecedor certificado é melhor do que o realizado 

pelos não certificados. Mesmo as empresas não certificadas (59,4%), reconhecem 

que o tratamento dos fornecedores certificados é melhor;

 a  imagem  do  fornecedor  certificado  pela  ISO  9001  é  melhor,  segundo  os 

avaliados, em 90% do que os que não possuem certificação;

Com relação ao último ponto levantado pela pesquisa,  melhoria da imagem,  acaba por 

conduzir algumas empresas em direção da certificação ISO 9001, pura e simplesmente para 

fins de comercialização, sem ponderar os benefícios que possam melhorar sua gestão, o que 

realmente prega a Norma.

Koc  (2006)  também  realizou  uma  pesquisa,  só  que  agora  em diferentes  regiões  na  

Turquia,  onde relacionou 106 pequenas empresas certificadas  ou não com os padrões ISO 

9001:2000, para avaliar  o real impacto na adoção de um sistema de gestão da qualidade. O 

pesquisador  concluiu  que  faz  uma  diferença  significativa  no  desempenho  da  empresa  a 

adoção da ISO 9001:2000, indicando que as empresas conquistaram benefícios consistentes,  

além de terem a preferência na escolha dos clientes.

A seguir serão apresentados os conceitos que permeiam as seções da Norma, compondo 

os requisitos para certificação de um sistema de gestão da qualidade padrão ABNT NBR ISO 

9001:2008.
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a) Seção 4 – Sistema de gestão da qualidade:

Segundo  a  ABNT  NBR  ISO  9004:2000  a  organização,  que  pretende  uma  gestão 

sistemática e transparente, deve projetar seu sistema de gestão da qualidade para melhorar 

continuamente a eficácia e eficiência do desempenho da organização. Esta seção estabelece os 

requisitos  globais  do  sistema  de  gestão  da  qualidade.  As  necessidades  de  se  mapear, 

interpretar, criticar e monitorar os diversos processos da organização são observados. Propõe, 

ainda, a forma de estabelecimento do registro de documentos do sistema de gestão, que deve  

ser hierarquizado seguindo a estrutura demonstrada na Figura 3.4.

FIG 3.13. Estrutura básica de documentação do SGQ.
Fonte: Ribeiro Neto et al (2008)

b) Seção 5 – Responsabilidade da direção:

Como a própria ISO elabora os princípios dos sistemas de gestão e a liderança é um dos 

princípios  responsáveis  por conduzir  a  instituição  aos objetivos  alinhavados,  o  sistema  de 

gestão da qualidade balizado pelo padrão normativo da ABNT NBR ISO 9001:2008 destaca a 

importância do envolvimento e dedicação da alta administração com os valores e resultados 

esperados.  Com  relação  a  esta  seção  a  ABNT  NBR  ISO  9004:2000  afirma  que  o 

comprometimento e o envolvimento ativo da alta administração são essenciais para manter e 

desenvolver um sistema de gestão da qualidade eficaz e eficiente para alcançar as expectativas 

e necessidades dos clientes.
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Cerqueira (2005) analisa esta seção como sendo a introdução de um sistema de gestão da 

qualidade fator exclusivamente estratégico, e como tal deve partir da alta administração. 

Entendendo  que  a  alta  direção  é  formada  pelo  seu  principal  executivo  e  por  seus 

decisores imediatos, Mello (2007) percebe que a disponibilização de recursos necessários para 

o  atingimento  do  êxito  pretendido  pelo  sistema  de  gestão  da  qualidade  depende 

essencialmente  da vontade do seu principal  decisor  e,  sendo  assim,  a  sua participação  na 

implantação e envolvimento de todos no comprometimento com o sistema é fundamental. A 

alta  administração  também deve  comprovar,  por  meio  de evidências  objetivas,  sobre  seu 

comprometimento como os SGQ,  estabelecendo  política  da qualidade que esteja  visível  e 

alcançável por todos (OLIVEIRA, 2004).

c) Seção 6 – Gestão de recursos:

Deve a organização, para atender aos requisitos desta seção, identificar e disponibilizar os 

recursos necessários para o funcionamento apropriado do SGQ. Os recursos compreendidos 

aqui são humanos, materiais, equipamentos, instalações etc. A ABNT ISO 9004:2000 atribui 

à alta direção a tarefa de atender às necessidades de recursos, provendo aos fatores humanos e 

processos mecanismos para a execução da qualidade.

Cerqueira  (2005)  reafirma  o papel  da alta  administração  nesta seção,  concluindo  que 

depois  da  implantação  e  implementação  do  SGQ,  propostas  as  políticas  e  objetivos  da 

qualidade, o próximo passo é a organização fornecer os recursos clamados para a efetiva e 

ótima equação do sistema da qualidade.

 

d) Seção 7 – Realização do produto:

De acordo com a ABNT NBR ISO 9004:2000 qualquer processo é uma atividade ou uma 

sequência de atividades correlacionadas que têm entrada e saída. Para a eficácia do produto 

final do processo é necessário identificar suas atividades meio, aquelas que serão responsáveis 

pelo resultado final, para que se perceba quais são as que efetivamente agregam valor.

e) Seção 8 – Medição, análise e melhoria:
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Esta seção trata da importância e exigibilidade de mecanismos e instrumentos capazes de 

aferir os resultados do sistema de gestão da qualidade. Segundo Mello (2007), as medições 

são ferramentas preciosas para a tomada de decisão, porque oferece a oportunidade de se  

basear  em fatos  e  dados,  como  já  preconizado  pelo  princípio  dos  sistemas  de  gestão  – 

abordagem factual para a tomada de decisões.

Após a análise de cada seção da Norma ABNT NBR ISO 9001:2008, vale reafirmar que a 

família  ISO 9000 adota a abordagem de processos para o desenvolvimento, implementação e 

melhoria da eficácia e eficiência de um sistema de gestão da qualidade. Segundo a NBR ISO 

9001:2008, o modelo de um sistema de gestão da qualidade baseado em processo mostra que 

os  clientes  (partes  interessadas)  desempenham  um  papel  significativo  na  definição  dos 

requisitos como entradas. O monitoramento da satisfação dos clientes requer a avaliação de 

informações relativas  à percepção pelos clientes de como a organização tem atendido aos 

requisitos dos clientes. Esse modelo, apresentado na Figura 3.5, abrange todos os requisitos  

da norma, mas não apresenta processos em nível detalhado.

FIG. 3.14. Modelo de gestão do sistema da qualidade.
Fonte: ABNT NBR ISO 9001:2008

A revisão mais recente realizada pelo ISO/TC 176 da ISO 9001, validada pela ABNT em 

28 de  dezembro  de 2008, buscou um refinamento  e uma  melhor  compreensão  textual de 

alguns requisitos, sem modificar a estrutura e títulos da versão anterior da Norma, a de 2000.
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As regras da ISO para o desenvolvimento das normas requerem sua revisão periódica  

para decidir se estas normas estão adequadas ao momento atual.  Três destinos podem ter a 

análise  da  norma:  revisão,  manutenção  ou  simplesmente  a  sua  exclusão.  Comparando  a 

revisão  que  foi  realizada  em  2000  da  ISO  9001  com  a  quarta  edição  da  norma  (ISO 

9001:2008), ocorreram ocasionais apontamentos de adequação de expressões da norma, em 

vez  de  uma  profunda  revisão.  Ela,  a  revisão,  introduziu  esclarecimentos  aos  requisitos 

existentes na norma ISO 9001:2000, com base na experiência  e no  feedback passado pelo 

usuário  ao longo dos últimos  oito  anos,  e  as alterações que se destinam para melhorar  a 

compatibilidade com a norma ISO 14001:2004, padrão que delimita os requisitos do sistema 

de gestão ambiental.

A nova  edição  da ISO 9001 não incluiu  requisitos novos, nem alterou a intenção  da  

norma ISO 9001:2000. Não há novas exigências introduzidas na edição de 2008, mas, a fim 

de  obter  o  máximo  benefício  a  partir  dos esclarecimentos  na  norma  ISO 9001:2008,  os 

utilizadores da edição 2000 devem examinar  as alterações de interpretação, no intuído  de 

encontrar possíveis incompatibilidades com o que prega a nova revisão. 

Tal como acontece com as edições anteriores, certificação não é um requisito da norma 

ISO 9001:2008. Organizações são livres para aplicar o padrão, obter seus benefícios internos 

ou externos, acatar as exigências de mercado e de seus clientes. No entanto, é reconhecido  

que os muitos usuários do padrão ISO 9001 optam pela certificação a título de verificação da  

efetividade  do  sistema  perante  aos  requisitos  da  norma,  por  imposições  setoriais  e  de 

mercado.

Esta Norma, como já afirmado, é direcionada à qualidade dos processos da organização.  

Mapear  e  entender  os  processos,  principalmente  aqueles  que  agreguem grande  valor  ao 

negócio, é fundamental para o sucesso da implantação do sistema de gestão da qualidade e  

evita possíveis frustrações por parte dos usuários da norma.

Liao et al (2004) concordam com a importância da série ISO 9000 no comércio mundial,  

afirmando que é uma norma amplamente aceita por vários países e apregoam que, em alguns 

casos,  a  ausência  de uma  certificação  ISO 9001 é determinante  para a  aceitação  de uma  

organização no mercado.

3.2  SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL
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Maimon (1999) define sistema de gestão ambiental:

“Como um conjunto de procedimentos para gerir ou administrar uma organização na 
sua interface com o meio ambiente. É uma forma pela qual a empresa se mobiliza, 
interna e externamente, para a conquista da qualidade ambiental desejada” (Maimon, 
1999, p. 8).

Sistema de Gestão Ambiental (SGA), segundo a ISO 14000, é definido como a parte do  

sistema  de gestão global que inclui  a estrutura organizacional,  atividades de planejamento, 

responsabilidades,  práticas,  procedimentos,  processos  e  recursos  para  desenvolver, 

implementar, atingir, analisar criticamente e manter a política ambiental (VEIGAS, 2000).

A preocupação  com o meio  ambiente  tem sido  recorrente  no  diálogo  entre  governo, 

empresas,  sociedade etc. É uma preocupação mundial.  O objetivo é criar  uma consciência  

ambiental,  entendida  aqui  como  aquela  que  provê  as  pessoas  e  organizações  de  um 

sentimento, uma comoção em relação às mazelas que o homem causa ao planeta Terra e, em 

consequência disso, a si mesmo. 

Cerqueira (2005) destaca seis questões ambientais que causam uma reflexão mundial:

 O crescimento  desordenado da população  do planeta e  os impactos ambientais 

dele resultantes;

 A ruptura e a destruição da camada de ozônio por gases industriais;

 O aquecimento do planeta;

 A poluição do ar que se respira, pela emissão de gases nocivos à saúde e natureza 

na atmosfera;

 A poluição do solo e das águas superficiais e subterrâneas;

 O desequilíbrio dos ecossistemas provocado pelos empreendimentos humanos.
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De  acordo  Deichmann  et  al (2007),  a  preocupação  com o  aquecimento  global  está 

aumentando consideravelmente. A comunidade internacional busca acordos para estabilizar a 

concentração de gases do efeito de estufa a um nível que irá evitar alterações climáticas mais  

perigosas.  Aqueles  autores  lançam  alguns  questionamentos  para  os  próximos  encontros 

internacionais que tratem do tema meio ambiente e suas consequentes alterações climáticas,  

como por exemplo: 

 Quais são os países mais vulneráveis às alterações climáticas?

 Como  será  a  distribuição  dos  recursos  energéticos  entre  os  países,  e  a 

demonstração  destes  países  relativo  à aceitação  dos padrões  de diminuição  de 

emissões de gases poluentes?

 Recursos  energéticos  renováveis  são  suficientes  para  uma  rápida  transição  da 

utilização de combustíveis fósseis?

 Quais  são as implicações desta transição, combustíveis  renováveis  ao invés  de 

fósseis para o emprego e o bem-estar dos países mais pobres?

Os olhares para a preservação e o uso consciente dos combustíveis  e demais  fontes de 

energia é uma constante.  O Banco  Mundial,  por meio  de seu estudo intitulado “Comércio 

Internacional  e  as  Alterações  Climáticas”  publicado  em 2008,  afirma  que  no  mundo  as 

emissões de CO2, resultante da queima de combustíveis fósseis, aumentaram de 20,8 bilhões 

de toneladas em 1990 para 26,6 bilhões de toneladas em 2004, um aumento de 28%. Este 

estudo  também  traz  uma  outra  preocupação,  as  emissões  de  poluentes  dos  países  em 

desenvolvimento, China e Índia, por exemplo, têm subido consideravelmente suas emissões, e 

até 2030 os países em desenvolvimento serão responsáveis por 52% do total de emissões de 

CO2 do planeta, ultrapassando os países desenvolvidos. A Figura 3.6 apresenta a relação de  

crescimento  (projeção)  das  emissões  de  CO2,  em  milhares  de  toneladas,  dos  países 

desenvolvidos e em desenvolvimento.
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FIG. 3.15. Emissões de CO2 (milhares de ton.) até o ano de 2030.
Fonte: Banco Mundial (2008)

O aumento da poluição e as várias décadas de um acúmulo intenso de emissões poluentes 

sob  a  atmosfera  terrestre  vêm causando  o  que  se  convencionou  chamar  de  aquecimento 

global.  Sobre este tema Dasgupta  et al  (2009) chamam atenção para os oceanos. Segundo 

aqueles pesquisadores, o aumento na temperatura é percebido em todos os oceanos do planeta. 

Uma consequência  importante desta elevação é um acréscimo  na atividade de tempestades 

fortíssimas  e  ciclones,  principalmente  nas  regiões  costeiras  do  leste  dos EUA e ilhas  da  

Oceania.

Uma iniciativa do Centro de Estudos em Meio Ambiente da Universidade de Columbia,  

EUA, criou o EPI - Environmental Performance Index ou Índice de Desempenho Ambiental. 

O  objetivo  da  criação  deste  índice  divide-se  em  duas  perspectivas.  A  primeira  é  a  de 

minimizar os efeitos dos impactos ambientais na saúde do homem e a segunda é melhorar a  

vitalidade dos ecossistemas e da boa gestão dos recursos naturais. 

A saúde ambiental e a vitalidade dos ecossistemas são aferidas utilizando 25 indicadores,  

pautados  na  política  de  seis  categorias:  saúde  ambiental,  poluição  do  ar,  água,  recursos 

naturais, biodiversidade e habitat e, por último, as alterações climáticas. O Brasil ocupa a 31ª 

posição no ranking global do EPI, conforme mostra Tabela 3.3 a seguir.
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TAB. 3.3. Índice de Desempenho Ambiental

Ranking País EPI
1 Suíça 95,51
2 Suécia 93,12
3 Noruega 93,12
4 Finlandia 91,44
5 Costa Rica 90,45
6 Austria 89,43
7 Nova Zelandia 88,90
8 Latvia 88,81
9 Colombia 88,30
10 França 87,75
31 Brasil 82,65

Fonte: EPI - Universidade de Columbia - EUA  (2008)

Em  um  outro  índice,  o  ESI  -  Environmental  Sustainability  Index ou  Índice  de 

Sustentabilidade Ambiental, desenvolvido pela mesma instituição do EPI, o Brasil aparece em 

melhor posição. O objetivo do ESI é criar um referencial entre nações de práticas adotadas na  

preservação ambiental.  A Tabela 3.4 apresenta a posição que o Brasil ocupa em relação ao 

referido índice.

TAB. 3.4. Índice de Sustentabilidade Ambiental

Ranking País ESI
1 Finlândia 75,1
2 Noruega 73,4
3 Uruguai 71,8
4 Suécia 71,7
5 Islândia 70,8
6 Canadá 64,4
7 Suíça 63,7
8 Guiana Francesa 62,9
9 Argentina 62,7
10 Austria 62,7
11 Brasil 62,2

Fonte: ESI - Universidade de Columbia - EUA  (2005)

Ao se perceber a urgência no trato com as questões de preservação do meio ambiente, em 

um contexto  de  longo  prazo,  nasce  o conceito  de desenvolvimento  sustentável.  Corrêa  e 

Corrêa (2004) consideram que um aspecto apresentando fortes inter-relações com a ética nos 

negócios  é  concernente  a  sustentabilidade.  Esses  autores  conceituam  o  significado  de 

produção sustentável:
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“O termo produção sustentável em geral é associado a práticas produtivas adotadas 
pelas gerações atuais para que suas necessidades sejam atendidas sem que prejudiquem 
ou comprometam a capacidade de futuras gerações de atender as suas necessidades.” 
(CORRÊA e CORRÊA, 2004, p. 237)

Para  garantir  o  desenvolvimento  sustentável,  as  organizações  devem  ser  capazes  de 

atender aos requisitos e às pressões de diversas partes interessadas,  que desejam participar  

direta ou indiretamente dos resultados dos negócios ou se preocupam com os impactos sociais  

e ambientais que essas atividades podem gerar. Cerqueira (2005) considera que as pressões e  

os requisitos impostos às empresas, as obrigam a adotar uma prática para o desenvolvimento  

sustentável. 

A  responsabilidade  com o  meio  ambiente  é  uma  questão  a  ser  adotada  por  todos, 

empresas  e  consumidores.  Segundo  o Greenpeace18(2009),  a  atual  demanda  por  produtos 

florestais  é  grande  e  insustentável.  É  preciso  que  a  sociedade  tome  consciência  disso  e 

incentive a produção sustentável de madeira, exigindo o certificado de que a extração foi feita  

de  forma  legítima.  Essa  é  uma  alternativa  para  desenvolver  economicamente  regiões  de 

floresta, respeitando-se aspectos sociais e ambientais.

Os consumidores podem ajudar a proteger a floresta tomando algumas medidas, como:

 Comprar apenas produtos de madeira (móveis, material de construção, papel) que 

tenham o selo FSC (Forest Stewardship Council - Conselho de Manejo Florestal). 

 Não  encontrando  produtos com o  selo  FSC,  deve  se  mostrar  ao  fornecedor  a 

importância  do selo  para garantir  a  procedência da madeira  e demais  produtos 

florestais. 

 De forma geral, antes de comprar um produto de madeira, o consumidor deve se 

mostrar interessado pela procedência do material. Solicitação de garantias de que 

a  extração  de  madeira  não  destruiu  economias  locais,  empregou  mão-de-obra 

infantil ou gerou impactos ambientais.  Estes questionamentos deixarão claro ao 

fornecedor que os consumidores se preocupam com a extração da madeira.

18 GREENPEACE -  É uma organização global  e  independente  que atua  para  defender  o  meio ambiente  e 
promover a paz. Fonte: www.greenpeace.org.br
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O  Inmetro  tem  um  programa  de  certificação  florestal  reconhecido  pela  PEFC 

(Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes - Programa para o Endosso 

de Esquemas de Certificação  Florestal),  cujo  nome é Ceflor.  O programa de avaliação  da 

conformidade voltado para a certificação do sistema de manejo florestal no Brasil,  procura 

intensificar a formação de uma consciência ambiental naqueles que fazem do contato direto  

com a natureza seu produto principal. 

Através do estudo sobre as causas do desmatamento na Amazônia, publicado em 2003, o 

Banco Mundial caracterizou a floresta Amazônica como maior bioma de floresta úmida do 

mundo, que contém a maior parcela das florestas úmidas remanescentes. De acordo com o 

estudo,  o  interesse  pela  sustentabilidade  é  aumentado  pelas  taxas  de  desmatamento  da 

Amazônia. Da cobertura florestal original, 17% foram desflorestados, embora pelo menos um 

terço  desse  total  esteja  se  recuperando.  Seu  valor  global  pode  ser  visto  em  sua  rica  

biodiversidade e no possível impacto climático decorrente de seu desaparecimento.

Diante das preocupações e ameaças reais ao meio ambiente, visando a harmonia entre os 

setores  produtivos  (bens  e  serviços)  e  a  natureza,  Cerqueira  (2005)  entende  que  só  uma  

postura gerencial dos processos das organizações pode assegurar esse equilíbrio, fazendo um 

controle rígido dos aspectos ambientais de suas atividades.

Neste contexto um sistema de gestão ambiental pode ser de grande auxilio,  permitindo 

que a organização cumpra os requisitos legais e ao mesmo tempo demonstre sua preocupação 

na preservação do meio ambiente.

3.2.1  BREVE HISTÓRICO 

A humanidade demorou muito a perceber a importância de ser preservar a natureza e os 

efeitos  danosos  que  ações  irresponsáveis  causam tanto  para  a biota  quanto  para  o meio 

antrópico.

Borges e Tachibana  (2005) entendem que, historicamente,  a agricultura foi a primeira  

forma,  em maior escala,  de degradação causada pelo homem ao meio  ambiente.  Em outro 

momento, o aprimoramento da produção, através das fábricas, iniciou a utilização de recursos 

naturais  não  renováveis  e  a  massificação  dos  automóveis  e  utensílios  domésticos  que 
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proporcionaram um crescimento exponencial dos impactos, em muitos casos irreversíveis, ao 

meio ambiente.  

Os  primeiros  vestígios  de  preocupação  ambiental  foram  resultados  de  acidentes  de 

grandes proporções que afetaram consideravelmente o meio ambiente. Segundo Fogliatti et al 

(2004),  os  antecedentes  dos  movimentos  ambientais  pelo  mundo  tiveram  aspectos  mais 

representativos  por  volta  da  década  1950,  época  em que  o  crescimento  econômico  era 

associado  à  industrialização  de  um  país.  Este  fato  só  agravou  e  acelerou  o  quadro  de 

degradação  ambiental.  Fogliatti  et  al (2004)  apontam  para  a  “descoberta”  pelos  países 

desenvolvidos da importância de se preservar o meio ambiente, em uma visão pró-ativa, em 

consequência  dos  acidentes  e  fatos  que  causaram  danos  diretos  ao  meio  ambiente  e  as  

pessoas. 

Para Ribeiro Neto et al (2008), a década de 1960 promoveu um aumento na preocupação 

relacionada ao esgotamento dos recursos naturais, motivados pelo crescimento acelerado da 

população e o alto consumo dos países desenvolvidos. 

Os acidentes ambientais mais significativos, na perspectiva de Ribeiro Neto et al (2008), 

em concordância com Fogliatti et al (2004), estão listados abaixo, lembrando que estes fatos 

também foram precursores da criação de uma consciência mais  efetiva para preservação do 

meio ambiente.

 Contaminação da baía de Minamata, Japão, em 1950, resultando na contaminação 

por  mercúrio  de  pessoas,  animais  e  vegetais.  Somente  foi  reconhecida  pela 

empresa Chisso em 1973;

 Explosão  na  indústria  química  ICMESA -  Industrie  Chimiche  Meda  Società  

Azionaria, Itália,  em 1976, onde o vazamento de um componente químico, cujo  

nome  era  dioxina,  provocou a  morte  de  animais,  queimaduras  em crianças  e 

abortos;

 Love Canal,  EUA, em 1978, onde a utilização de um canal abandonado usado 

como  depósito  de  produtos químicos  da  hidroelétrica  de Niagara,  provocou a 

contaminação de muitos indivíduos e no nascimento de crianças após o desastre 

com problemas neurológicos;
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  No dia 3 de dezembro de 1984, uma grande poeira tóxica foi liberada pela fábrica 

de  pesticidas  da  Union  Carbide,  em  Bhopal,  na  Índia.  Uma  poeira  tóxica 

precipitou-se  sobre  centenas  de  moradias  construídas  ao  redor  da  fábrica.  O 

resultado  foi  que,  na  manhã  seguinte  as  pessoas  acordaram  profundamente 

lesionadas ou estavam mortas;

 Em 26  de  abril  de  1986,  na  Ucrânia,  um  acidente  de  proporções  dantesco, 

considerado  o  pior  incidente  nuclear  da  história.  Em  consequência  de  erros 

humanos, o acidente foi resultado de problemas de um dos reatores da usina, mais 

algumas falhas de projeto. Toda região, em um raio de 100 km sofreu os efeitos 

radioativos do acidente;

 Em 1989,  o  desastre do  navio  da  maior  petrolífera  do  mundo,  Exxon Valdez 

derramou 41 milhões de litros na costa do Alasca, afetando a vida animal e que, 

segundo o Greepeace (2009), surte impactos até hoje. 

Na  medida  em  que  estes  eventos  catastróficos  vinham  acontecendo  no  século  XX, 

cientistas  aprofundavam  em pesquisas  sobre  a  necessidade  de  se  criar  mecanismos  para 

preservação do meio ambiente, sob pena de provocar a extinção de toda vida na Terra, em um 

último estágio. Atendendo às suplicas dos visionários e percebendo a importância do temas as 

nações  começaram  então  a  promover  encontros  e  instrumentos  que,  de  alguma  forma, 

encontrassem soluções de comum acordo. Segue a ordem cronológica destes acontecimentos, 

listados aqui de acordo com Borges e Tachibana (2005), Ribeiro Neto et al (2008) e Fogliatti 

et al (2004):

 Conferência Científica  da ONU sobre a Conservação e Utilização de Recursos, 

em 1949;

 Livro Primavera Silenciosa,  de Rachel  Carson, bióloga marinha  americana,  em 

1962;

 Conferência sobre Biosfera, realizada em Paris, França, em 1968;
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 O Relatório Meadows, conhecido  como Relatório do Clube de Roma, onde foi 

proposto “crescimento econômico zero”.

 Os Estados Unidos criam em 1970 a  National Enviroment Policy Act  – Política 

Nacional de Ação Ambiental;

 Em 1972, Estocolmo,  Suécia,  foi realizada  a primeira  Conferência  das Nações 

Unidas  sobre o Meio  Ambiente (CNUMAH),  com participação  de 113 países.  

Criação do documento – “Declaração sobre o Meio Ambiente Humano”.

 A Alemanha, em 1978, cria um selo (Blauer Engel – Anjo Azul) que identificava 

empresas que seguiam critérios de preservação ambiental;

 Com a criação da Comissão Mundial sobre o Meio  Ambiente em 1983 acabou 

culminando  em 1987 no Relatório de Brundtland (“Nosso Futuro Comum”). O 

ponto  mais  significativo  deste  relatório  foi  a  determinação  do  termo 

Desenvolvimento Sustentável;

 Em  1987,  a  Convenção  de  Basiléia  determinou  regras  para  o  transporte 

internacional de cargas perigosas;

 A  Conferência  Mundial  das  Nações  Unidas  sobre  o  Meio  Ambiente  e 

Desenvolvimento,  realizada  na  cidade  do  Rio  de  Janeiro  em 1992,  conhecida 

como ECO-92 ou Rio-92. O principal documento deste encontro foi a Agenda 21, 

contendo um roteiro detalhado de ações concretas a serem adotadas por governos, 

empresas etc. Foi solicitado à ISO que desenvolvesse uma norma para empresas 

sobre requisitos de um sistema de gestão ambiental nos moldes da ISO 9001;

 Kyoto, Japão, em 1997, onde representantes de 160 países assinaram um acordo 

de redução de emissões de dióxido de carbono;
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 Rio  + 10, em 2002 na  cidade de Joanesburgo, África  do Sul,  onde as nações 

puderam verificar os caminhos que os acordos anteriores estavam direcionando;

 Em 2006 o ex-vice-presidente dos Estados Unidos,  Al Gore,  lança  o filme  An 

Inconvenient Truth (Uma verdade inconveniente), onde são mostradas pesquisas 

que apontam para um futuro sombrio da humanidade se ações mais  eficazes no 

combate a poluição não forem tomadas.

No  decorrer do século  vinte,  mais  propriamente  no  final  do  século,  o  homem tomou 

consciência  da  necessidade  da  criação  de  instrumentos  que  inviabilizem  a  destruição  do 

planeta. Todas as reuniões e medidas tomadas no decorrer do século passado fizeram com que 

países formassem artifícios, através de legislação rígida, para preservação ambiental.

Neste cenário  as organizações tiveram que se adaptar, criando  modelos de gestão que 

fossem compatíveis com as novas exigências legais e de mercado. Percebendo a importância  

do  tema  e  a  urgência,  organismos  de  padronização  internacionais  criaram normas  para  a 

gestão ambiental das empresas, mais notadamente a série ISO 14000.

3.2.2  SÉRIE ISO 14000

Para responder de forma mais eficaz aos anseios de preservação do meio ambiente, pelo 

menos  no  que diz  respeito  às práticas  adotadas  por  empresas  de um modo  geral,  a  ISO,  

através de seu comitê técnico 207 (ISO/TC 207) estabeleceu a família  14000 que versa sobre 

os requisitos e diretrizes do sistema de gestão ambiental (SGA). De acordo com a ABNT 

NBR ISO 14001:2004 as organizações dos mais  variados tipos e propósitos preocupam-se 

cada  vez  mais  com o atingimento  e demonstração  de um desempenho  ambiental  correto, 

controlando seus impactos ambientais, resultantes de sua atividade.

Segundo  Fogliatti  et  al  (2004),  a  ISO  14000  é  um  grupo  de  normas  que  fornece 

mecanismos e ferramentas para estabelecer um padrão que atenda aos requisitos do sistema de 

gestão ambiental (SGA). A família ISO 14000 aborda vários aspectos da gestão ambiental. As 

primeiras duas normas, ISO 14001:2004 e ISO 14004:2005, lidam com sistemas de gestão 
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ambiental - SGA. ISO 14001:2004 estabelece os requisitos de um SGA e ISO 14004:2005 dá 

orientações gerais para o SGA. 

As  outras  normas  e  orientações  da  família  ISO  14000  dizem  respeito  a  aspectos 

ambientais específicos,  incluindo: rotulagem,  avaliação de desempenho, análise  do ciclo de 

vida, de comunicação e de auditoria.

Um sistema de gestão ambiental,  que cumpre os requisitos da norma ABNT NBR ISO 

14001:2004, é uma ferramenta de gestão que permite a uma organização de qualquer tamanho  

ou tipo a:

 Identificar  e  controlar  o  impacto  ambiental  das  suas  atividades,  produtos  ou 

serviços;

 Melhorar continuamente o seu desempenho ambiental;

 Implementar uma abordagem sistemática para a definição dos objetivos e metas 

ambientais, para a realização destes e para demonstrar que foram atingidos.

O Quadro  3 .5 abaixo lista as normas de da série ISO 14000 publicadas no Brasil.

Quadro 3.5. Normas padrão ISO 14000 publicadas no Brasil

Normas da ABNT relacionadas à ISO 14001 (continua)
Norma Descrição Publicação

ABNT NBR ISO 14001 Sistemas da gestão ambiental - Requisitos 
com orientações para uso

2004

ABNT NBR ISO 14004 Sistemas de gestão ambiental - Diretrizes 
gerais sobre princípios, sistemas e técnicas 
de apoio

2005

ABNT NBR ISO 14015 Gestão ambiental - Avaliação ambiental de 
locais e organizações (AALO)

2003

ABNT NBR ISO 14020 Rótulos e declarações ambientais - 
Princípios gerais

2002

ABNT NBR ISO 14021 Rótulos e declarações ambientais - 
Autodeclarações ambientais - (Rotulagem 
do tipo II)

2004

ABNT NBR ISO 14024 Rótulos e declarações ambientais - 
Rotulagem ambiental do tipo I - Princípios 
e procedimentos

2004
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ABNT NBR ISO 14031 Gestão ambiental - Avaliação de 
desempenho ambiental - Diretrizes

2004

Normas da ABNT relacionadas à ISO 14001 (conclusão.)

Norma Descrição Publicação

ABNT NBR ISO 14040 Gestão ambiental - Avaliação do ciclo de 
vida - Princípios e estrutura

2001

ABNT NBR ISO 14044 Gestão ambiental - Avaliação do ciclo de 
vida - Requisitos e orientações

2009

ABNT NBR ISO 14050 Gestão ambiental - Vocabulário 2004
ABNT NBR ISO 14064-1 Gases de efeito estufa - Parte 1: 

Especificação e orientação a organizações 
para quantificação e elaboração de 
relatórios de emissões e remoções de gases 
de efeito estufa 

2007

ABNT NBR ISO 14064-2 Gases de efeito estufa - Parte 2: 
Especificação e orientação a projetos para 
quantificação, monitoramento e elaboração 
de relatórios das reduções de emissões ou 
da melhoria das remoções de gases de 
efeito estufa

2007

ABNT NBR ISO 14064-3 Gases de efeito estufa - Parte 3: 
Especificação e orientação para a validação 
e verificação de declarações relativas a 
gases de efeito estufa 

2007

Fonte: ABNT (2009)

O objetivo da ISO 14001:2004 não é especificar os níveis de desempenho ambiental. Se 

níveis  de desempenho  ambiental fossem especificados,  eles teriam que ser exclusivos  para 

cada setor de atividade e isso exigiria uma norma de sistema de gestão ambiental peculiar para 

cada empresa. Essa não é a intenção da ISO. A ISO tem muitas outras normas relacionadas 

com questões ambientais específicas, retratadas na Tabela 2.6, e com publicação pela ABNT 

no Brasil.  A intenção da norma ISO 14001:2004 é fornecer um quadro para uma abordagem 

estratégica de planos e ações para a organização da política ambiental da empresa.

Em  decorrência  disto  visa-se  o  estabelecimento  de  uma  referência  comum  para  a 

comunicação  sobre  a  gestão  ambiental  entre  as  organizações  e  os  seus  clientes,  os 

reguladores,  o  público  e  outras  partes  interessadas.  Como  não  se  estabelece  nível  de 

desempenho  ambiental,  a  norma  pode  ser  implementada  por  uma  ampla  variedade  de 

organizações, independentemente do seu atual nível de maturidade ambiental. No entanto, um 

compromisso  de  cumprimento  da  legislação  e  regulamentação  ambiental  aplicável  é 

necessário, juntamente com um compromisso de melhoria contínua.
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A  Tabela  3.5  a  seguir  ilustra  o  número  de  certificações  emitidas  no  padrão  ISO 

14001:2004 para sistemas de gestão ambiental no mundo e no Brasil, respectivamente, até 31 

de Dezembro de 2006:

TAB. 3.5. Número de certificações ISO 14001 pelo mundo

Posição País Certificações ISO 14001
1    Japão 22.593
2    China 18.842
3    Espanha 11.125
4    Itália 9.825
5    Reino Unido 6.070
6    Coréia do Sul 5.893
7    EUA 5.585
8    Alemanha 5.415
9    Suécia 4.411
10    França 3.047
11    Brasil 2.447

Fonte: Inmetro (2009)

De acordo do Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade (SBAC) os certificados 

válidos ISO 14001:2004 no Brasil, extraídos no dia 28 de Maio de 2009, estão relacionados a 

seguir, na Tabela 3.6, por estados da federação.

TAB. 3.6. Certificados válidos ABNT NBR ISO 14001:2004 por federação 
Estados Total Estados Total

 SÃO PAULO 302  CEARÁ 7
 PARANÁ 57  PERNAMBUCO 6

 MINAS GERAIS 52  GOIÁS 4
 RIO DE JANEIRO 40  ALAGOAS 3

 SANTA CATARINA 34  DISTRITO FEDERAL 3
 BAHIA 33  RIO GRANDE DO NORTE 3

 RIO GRANDE DO SUL 33  PARAÍBA 3
 AMAZONAS 24  MATO GROSSO 2

 ESPÍRITO SANTO 11  AMAPÁ 1
 PARÁ 8 PIAUÍ 1

Fonte: Inmetro (2009)

Ribeiro  Neto  et al (2008) fazem uma pequena  abordagem histórica do surgimento de 

normas  para  um sistema  de  gestão  ambiental  das  organizações,  mais  especificamente  no 

padrão ISO 14001. Estes autores entendem que com o aumento da preocupação relativa às 

questões ambientais e seus respectivos impactos causados nas áreas comerciais, econômicas e 
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política  é que motivaram o aparecimento de boas práticas de gestão direcionadas ao meio  

ambiente.

Para Maimon (1999) e Cerqueira (2005), a ISO 14001 foi fortemente influenciada pela  

norma britânica BS 7750, sendo que está última já  especificava em seu corpo os requisitos 

que  ajudam  as  organizações  a  equilibrarem  suas  atividades  produtivas  e  auxiliam  ao 

atendimento de legislações ambientais especificas. 

A  família  ISO  14.000  nasceu  do  compromisso  firmado  pela  ISO  em  apoiar  a 

conscientização do desenvolvimento sustentável, discutido na Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio  Ambiente e Desenvolvimento,  no Rio  de Janeiro,  em 1992. Para este fim  foi 

designada pela ISO a criação do comitê técnico 207 (ISO/TC 207).  A ISO lançou a nova 

comissão técnica, a ISO / TC 207, gestão ambiental, em 1993. No entanto, este foi precedido 

por um intenso processo de consultas, realizadas no âmbito do Grupo Consultivo Estratégico 

sobre o Ambiente (GCEA), criado em 1991, em que 20 países, 11 organizações internacionais  

e mais  de 100 peritos ambientais  participaram na definição  dos requisitos básicos de uma 

nova  abordagem  de  normas  relacionadas  com  o  meio  ambiente.  Como  resultado  deste 

movimento a ISO 14001 foi publicada em setembro de 1996. No Brasil coube ao ANBT/CB-

38, comitê brasileiro de gestão ambiental,  criado em abril de 1999, a tarefa de disseminar  e  

interpretar o texto da norma de gestão ambiental da ISO.

Dada à importância de se produzir com sustentabilidade, as organizações vêem a adoção 

voluntária do padrão ISO 14001 condicionada a alguns fatores que, segundo Maimon (1999), 

serão descritos a seguir:

 Exigência de cliente:

o Empresas exportadoras para mercados ecossensíveis (União Européia, Canadá, 

Japão, EUA etc.)

 Exigência da matriz:

o Empresas multinacionais;

o Empresas nacionais.

 Exigência de órgãos de financiamento:

o Agências multilaterais;
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o Bancos.

 Exigência de Seguradoras.

 Pré-Requisito nas licitações.

 Ambiente interno da empresa:

o Modernização do sistema de qualidade;

o Código Ambiental do Setor;

o Preocupação com as gerações futuras.

 Cumprimento da legislação.

A versão de 1996 da ISO 14001 foi revisada em 2004, onde, segundo Cerqueira (2005), 

se buscou uma melhor sintonia com aspectos estruturais da norma ISO 9001:2000 e sanando 

algumas dúvidas de interpretação.

As normas de sistema de gestão determinadas pela ISO são a ISO 14001:2004, que trata 

dos  requisitos  para  o  sistema  de  gestão  ambiental,  e  a  ISO 14004:2005,  que  aborda  as 

diretrizes  para  um  melhor  desempenho  do  SGA  da  organização.  A  ABNT  NBR  ISO 

14004:2005 fornece orientações sobre os elementos de um sistema de gestão ambiental e sua 

implementação, e discute as principais  questões envolvidas.  ISO 14001:2004 especifica  os 

requisitos para tal sistema de gestão ambiental. O cumprimento destes requisitos exige provas 

objetivas que podem ser auditadas para demonstrar que o sistema de gestão ambiental está 

operando eficazmente, em conformidade com a norma.

ISO 14001:2004 é uma ferramenta que pode ser usada para satisfazer objetivos internos, 

como:

 Garantir  se  a  gestão  está  no  controle  de  processos  organizacionais  e  as 

atividades que têm um impacto sobre o ambiente;

 Garantir que a força de trabalho está envolvida no desempenho e no objetivo  

de tornar a organização em uma empresa ambientalmente responsável.
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ISO 14001:2004 também pode ser utilizada para satisfazer objetivos externos:

 Dar garantias sobre as questões ambientais para os interessados externos - tais 

como clientes, a comunidade e as agências reguladoras;

 Cumprir com os regulamentos ambientais;

 Fornece condições para avaliação da conformidade de seus processos através 

de auditoria por um organismo externo, seja de segunda ou terceira partes - 

como o cliente da empresa ou empresa certificadora, respectivamente.

Buscando  um  aprofundamento  mais  pontual  sobre  o  conteúdo  desta  norma,  será 

apresentando a seguir as subseções mais significativas que constam em seu corpo:

a) Política ambiental:

A norma indica o papel que a alta administração deve exercer para o melhor desempenho 

do SGA. A alta administração deve definir  a política ambiental da organização assegurando 

que seu sistema de gestão ambiental esteja adequado ao perfil de sua operação, mantendo um 

relacionamento sadio com as demais partes interessadas.

Segundo Maimon (1999), a corporação deve declarar, através de sua política ambiental,  

quais são os princípios e compromissos assumidos em relação ao meio ambiente.

b) Planejamento:

O ciclo do PDCA é a base do sistema de gestão ambiental preconizado pela ISO. Sendo  

assim o planejamento do sistema de gestão ambiental visa,  de forma  pró-ativa,  determinar 

aspectos e programar ações que zelem pela saúde do meio ambiente onde a organização está  

inserida ou causa impacto.

Cerqueira (2005) identifica  um ponto importante sobre este item da norma, afirmando  

que é necessário que a organização leve em consideração as entradas e saídas, mesmo que não 
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sejam programadas, associadas a sua atividade fim, para estabelecer medidas preventivas ou 

corretivas de ação.

c) Implementação e operação:

De acordo com a norma para que a implementação do SGA seja bem sucedida, em uma 

organização, exige-se o envolvimento e participação de toda sua força de trabalho ou aqueles  

que atuem em seu nome. Nesta etapa, para Maimon (1999), a empresa ou organização de um 

modo  geral,  deverá  municiar-se  de  mecanismos  de  apoio  necessários  para  a  efetiva 

implementação de sua política ambiental.

d) Verificação:

Seguindo  as  etapas  prescritas  pelo  ciclo  PDCA  adota-se  aqui  o  C  do  Check  ou 

Checagem/Verificação,  para  mensurar,  através  de  métodos  já  estabelecidos,  se  o  que  foi 

planejado está sendo atingido.

A ABNT NBR ISO 14004:2005 abrange a verificação de forma mais ampla, como citado 

a seguir:

“Verificação envolve medição, monitoramento e avaliação do desempenho ambiental 
de  uma  organização.  Recomenda-se  que  a  ação  preventiva  seja  utilizada  para 
identificar  possíveis problemas antes que eles ocorram. A ação corretiva consiste na 
identificação e correção de problemas no sistema de gestão ambiental.” (ABNT NBR 
ISO 14004:2005, p. 32).

e) Análise pela administração:

A alta administração deve estar ciente de cada etapa do sistema de gestão ambiental, para 

que possa fazer uma análise que aponte reais oportunidades de melhoria ao SGA. A ABNT 

NBR ISO 14001:2004 indica que, em intervalos planejados,  a alta administração analise  o 

SGA, atestando ou assegurando sua adequação, pertinência e eficácia. 

A integração destas cinco  etapas postas em uma plataforma de PDCA, onde se busca 

constantemente a melhoria contínua do SGA, acaba por gerar um modelo de toda a dinâmica  

do sistema, como apresentando a seguir na Figura 3.7. 
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FIG. 3.16. Modelo do sistema de gestão ambiental.
Fonte: ABNT NBR ISO 14004:2005

Esse  modelo  é  a  síntese  de  um grande  esforço  que  uma  organização  deve  ter  para 

gerenciar seus aspectos ambientais e potenciais efeitos nocivos ao meio ambiente. O esforço 

mencionado aqui não deve servir de desestimulo para aqueles que pretendem adotar a norma 

ISO 14001:2004,  como  padrão para  o  SGA,  em sua  organização,  pelo  contrário,  dado  a 

importância de ser incutir  em todas as organizações a necessidade de um desenvolvimento  

sustentável, a norma da ISO para a gestão ambiental das empresas vem como uma ferramenta  

adicional para este fim.

3.3  SISTEMA DE GESTÃO DA SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

As organizações estão percebendo que ao proporcionar condições dignas de trabalho, e 

numa visão mais moderna, buscando superar as expectativas dos seus funcionários, no que diz 

respeito à qualidade de vida no trabalho, tornam-se mais  competitivas e atingem resultados 

mais  consistentes.  O sistema  de gestão da segurança  e saúde  no  trabalho  oferece  a estas 

organizações  ganhos  não só em produtividade,  mas  também em redução nos números de 

afastamentos por moléstias causadas no trabalho e ações trabalhistas (BENITE, 2004).

O programa de um sistema de gestão da segurança e saúde no trabalho (SGSST) pode 

fomentar  as  organizações  de  instrumentos e  mecanismos  para  transformar  o  ambiente  de 

trabalho em um lugar mais favorável e agradável aos funcionários, melhorando-o (ambiente) 

de  forma  contínua,  e  facilitando  ao  atendimento  da  legislação  trabalhista  vigente.  Na 
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concepção de Coelho  (2000),  um sistema  de gestão para a segurança e saúde no trabalho 

busca, como os sistemas já apresentados, satisfazer às partes interessadas da organização, só  

que ao contrário  do SGQ e SGA,  onde o foco principal  era o cliente e o  meio  ambiente, 

respectivamente, o SGSST tem o funcionário como núcleo de seu processo de gestão. Coelho 

(2000) complementa seu entendimento justificando que a adoção de um sistema de gestão da 

segurança e saúde no trabalho  auxilia  a organização a atender  requisitos legais,  como por 

exemplo, normas regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho, no caso brasileiro.

Barreiros19 (2002) apud Benite (2004) avalia o SGSST como:

“Um  conjunto  de  iniciativas  da  organização  formalizado  através  de  políticas, 
programas,  procedimentos  e  processos  integrados  ao  negócio  da  organização  para 
auxiliá-la  a  estar  em  conformidade  com  as  exigências  legais  e  demais  partes 
interessadas e, ao mesmo tempo, dar coerência a sua própria concepção filosófica  e 
cultural para conduzir suas atividades com ética e responsabilidade social.” (Barreiros, 
2002 apud Benite, 2004, p. 47).

De acordo com a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, do Ministério do 

Trabalho,  cujo  objetivo  é proteger  a  vida,  promover  a  segurança  e saúde  do trabalhador,  

constata que, tradicionalmente, no Brasil,  as políticas de desenvolvimento têm se restringido 

aos aspectos econômicos e vêm sendo traçadas de maneira paralela ou pouco articuladas com 

as políticas sociais, cabendo a estas últimas arcarem com os ônus dos possíveis danos gerados 

sobre  a  saúde  da  população,  dos  trabalhadores  em  particular  e  a  degradação  ambiental  

(PNSST, 2004)

Benite (2004) apresenta dois espectros a serem considerados, quando se pensa em investir 

na  segurança  e  saúde  do  trabalhador.  O  primeiro  deles  é  o  custo.  O  segundo  é  a  

responsabilidade social. Aquele autor separa os custos que envolvem a gestão da segurança e  

saúde no trabalho de duas maneiras: 1) custo da não-segurança e 2) custo da segurança. Os 

custos  de não-segurança  no  trabalho  sobrepõem em muito  os custos  de segurança.  Estes 

tratam a segurança no trabalho  em um viés  preventivo,  assim evitando prejuízos maiores,  

como por exemplo, vitimas fatais pela falta de medidas de segurança no desempenho de suas 

atividades laborais. Com relação à responsabilidade social, devido à proposta de imersão mais  

pontual sobre o tema, este será abordado mais profundamente no tópico 3.4 deste trabalho.

Os Quadro  3 .6 e Quadro  3 .7 a seguir, de acordo com Benite (2004), ilustram os custos 

de não-segurança e os custos de segurança, respectivamente, mais comuns:

19 BARREIROS,  D.  Gestão da segurança e saúde  no trabalho :  estudo de  um modelo sistêmico para as 
organizações do setor mineral. 317p. Tese (Doutorado) - Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. São 
Paulo, 2002.
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Quadro 3.6. Exemplos de custos de não-segurança.

Custos de falta ou não-segurança no trabalho

Custos do transporte e atendimento médico do acidentado.
Prejuízos resultantes dos danos materiais a ferramentas, máquinas, materiais e ao produto
Pagamento de benefícios e indenizações ao acidentados e suas famílias.
Pagamento de multas e penalizações.
Tratamento de pendências jurídicas, tais como processos criminais por lesões corporais, 
indenizatórias e previdenciárias.
Tempo não trabalhado pelo acidentado durante o atendimento e no período em que fica afastado
Tempo despendido pelos supervisores, equipes de SST e médica durante o atendimento.
Baixa moral dos trabalhadores, perda de motivação e consequente queda de produtividade.
Tempo de paralisação das atividades pelo poder público e consequente prejuízo à produção.
Tempo para a limpeza e recuperação da área e reinício das atividades.
Tempo necessário para o replanejamento das atividades.
Tempo dos supervisores para investigar os acidentes, preparar relatórios e prestar esclarecimentos 
às partes interessadas: clientes, sindicatos, MTE, imprensa etc.

Tempo de recrutamento e capacitação de um novo funcionário na função do acidentado, durante 
o seu afastamento.
Perda da produtividade do trabalhador acidentado após seu retorno.
Aumento dos custos dos seguros pagos pelas organizações (voluntários e obrigatórios).
Aumento dos custos para a sociedade, resultante da maior necessidade de recursos financeiros 
(tributações) para que o governo efetue o pagamento de benefícios previdenciários (auxílio 
doença, pensões por invalidez etc.), bem como para a manter toda a estrutura existente de 
fiscalização.
Custos econômicos relativos ao prejuízo da imagem da empresa frente à sociedade e clientes.

Fonte: Benite (2004)

Quadro 3.7. Custos de segurança no trabalho.

Custos de segurança no trabalho

Tempo dos trabalhadores utilizado durante as atividades de treinamento.
Custos dos treinamentos, conscientização e capacitação dos trabalhadores.
Custos com exames médicos de monitoramento de saúde.
Manutenção de equipes de SST e respectivos encargos sociais.
Aquisição de equipamento de proteção individual.
Tempo para desenvolvimento de projetos e instalação de proteções coletivas.
Placas de identificação e orientativas de SST.
Manutenção  da  infra-estrutura  nos  canteiros  (áreas  de  vivência,  refeitórios,  alojamento, 
sanitários).
Custos com realização de medições de condições ambientais (ruído, iluminação, vapores etc.).

Fonte: Benite (2004)

Segundo  Pastore  (2008)  os  prejuízos  ligados  a  acidentes  e  doenças  trabalhistas  são 

“colossais”. De acordo com estimativas do daquele autor, para governos, e indiretamente para 
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toda à sociedade e empresas, o custo, em 2004, relativo a acidentes e doenças profissionais se  

aproximau dos R$ 25 bilhões.

De acordo com a OIT20 (Organização Internacional do Trabalho ou ILO – International 

Labour  Organization)  (2009),  todos os  anos,  mais  de  2  milhões  de  pessoas  morrem de 

acidentes  de  trabalho  ou  doenças  associadas.  A  OIT  atribui  importância  relevante  ao 

desenvolvimento e aplicação de uma cultura preventiva de segurança e saúde nos locais de 

trabalho  em todo o  mundo,  através  de  normas  sobre  SGSST,  que  fornecem  ferramentas 

essenciais para os governos, empregadores e trabalhadores, para definir as práticas e garantir a 

máxima segurança no trabalho. 

Informações do Ministério da Previdência Social21 (MPS) reportam para o ano de 2007, 

época  em  que  foram  registrados  653.090  acidentes  e  doenças  do  trabalho,  entre  os 

trabalhadores  assegurados  da  Previdência  Social.  Para  o Ministério  estes  fatos  provocam 

enorme impacto social, econômico e sobre a saúde pública no Brasil. 

Para o MPS o tema prevenção e proteção contra os riscos derivados dos ambientes do 

trabalho  e aspectos relacionados à saúde do trabalhador estão em pleno  debate no cenário 

mundial,  e  o  Governo  Brasileiro,  entendendo  a  importância  do  tema,  instituiu  alguns 

mecanismos, listados a seguir:

 O Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional, que é vinculado 

à Secretaria de Políticas de Previdência Social;

 Fator Acidentário de Prevenção – FAP: Redução na cobrança do seguro contra 

acidente  de  trabalho,  em até 50%, para empresas  que apresentem números de 

acidentes inferiores à média do setor. Em contra partida, àquelas que tiverem um 

desempenho superior ao do setor, incorrerá no aumento de 50% do seguro pago.

Cerqueira (2005) entende que quando uma organização opta pela adoção de um sistema 

de gestão da segurança e saúde do trabalho (SGSST), este proporciona a mesma uma redução 

de custos, uma vez que os custos da não-segurança são reduzidos, contribui para a imagem da 

20 Informações  extraídas  do  site  da  OIT,  disponível  em:  <http://www.ilo.org/global/Themes/Safe  ty_and_ 
Health_at_Work/lang--en/index.htm>, Acesso em 12 de abril de 2009.
21 Informações extraídas do site do Ministério da Previdência Social, Saúde e Segurança ocupacional, disponível 
em: <http://www.pre videnciasocial.gov.br/conteudoDinamico.php?id=39>, Acesso em 07 de Julho de 2009.
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instituição, mostrando que tem especial preocupação com seu corpo de funcionários e como 

consequência mais contundente, segundo aquele autor, aumenta a eficiência nos negócios. 

3.3.1  BREVE HISTÓRICO

Ribeiro Neto et al (2008) listam alguns aspectos mais relevantes relacionados à evolução 

do pensamento de se preservar a saúde dos trabalhadores. Segundo os autores, do século XI 

até o final  do século  XVIII ainda muito pouco se fazia  para preservar  a vida e saúde dos 

empregados. Durante este período estudos que comprovavam que falta de cuidados mínimos 

de proteção e utilização de equipamentos, somados às condições totalmente desfavoráveis ao 

desempenho de atividades, com exemplo em minas, provocavam danos irreversíveis na saúde 

dos trabalhadores, levando o óbito a grandes contingentes.

Já  no  início  do  século  XIX,  França,  Inglaterra  e  Alemanha,  mesmo  que  de  forma 

incipiente e pouco contundente, instalam os primeiros ordenamentos legais para a preservação 

da saúde do trabalhador (RIBEIRO NETO et al, 2008).  

O século XX foi de muitas conquistas para o trabalhador, no que tange a segurança e 

saúde ocupacional, principalmente com a criação da OIT, durante o Tratado de Versalhes, em 

1919, na Parte XIII, também chamada de Conferência da Paz (OIT, 2009).

Nas décadas de 80 e 90 do século passado ocorreu o surgimento das normas para gestão 

da segurança e saúde no trabalho (RIBEIRO NETO et al, 2008). Cerqueira (2005) reporta ao 

Reino  Unido a liderança  na elaboração destas normas,  com a BS 8800:1996 – Guia  para  

Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde Ocupacional, atualmente na versão 2004.  

Como  estas  diretrizes  não  contemplam  os  requisitos  para  o  sistema  de  gestão  da 

segurança e saúde no trabalho, porque se trata de um guia, e a resistência da ISO em formular  

um dispositivo normativo passível de certificação (requisitos), visto que a ISO entende seria  

atribuição  da  OIT  esta  tarefa,  a  Britsh  Standards  Institution  (BSI),  fórum normalizador 

britânico, teve a iniciativa de, juntamente com outros órgãos normalizadores, criar uma norma 

sobre as  especificações  para um SGSST, culminando  em 1999 na elaboração  da OHSAS 

18001  –  Occupational  Health  and  Safety  Assessment  Series  –  Especifications (Séries  de 

Avaliação da Segurança e Saúde Ocupacional – Requisitos) (CERQUEIRA, 2005).

102



Os organismos que participaram do desenvolvimento da OHSAS 18000 estão listados 

abaixo, de acordo com Ribeiro Neto et al(2008), são:

 National Standards Authority of lreland

 South African Bureau of Standards

 British Standards Institution

 Bureau Veritas Quality lnternational

 Det Norske Veritas

 Lloyds Register Quality Assurance

 National Quality Assurance

 SFS Certification

 SGS Yarsley lnternational Certification Services

 Asociación Espanhola de Normalización y Certificación

 lnternational Safety Management Organisation Ltd

 Standards  and  Industry  Research  Institute  of  Malaysia  (Quality  Assurance 

Services)

 lnternational Certification Services. National Standards 

Após a insistência para a OIT desenvolver uma norma que abordasse a SST, em 2001, 

cria-se a ILO-OSH. Esta norma foi criada para alcançar os seguintes objetivos:

Ajudar  a  proteger  os  trabalhadores  contra  perigos  e  proporcionar  a  diminuição  e 

eliminação de lesões, doenças, acidentes e mortes relacionados com o trabalho;

 Aos países:

o Servir para criar um sistema nacional de gestão da SST de preferência apoiado 

por leis;

o Fornecer orientação para o desenvolvimento de iniciativas voluntárias,  a fim 

de  reforçar  a  conformidade  com  os  regulamentos  e  normas  nacionais,  

proporcionando o melhoramento contínuo do desempenho do SST, e
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o Fornecer  orientações  sobre  o  desenvolvimento  de  diretrizes  nacionais  e 

orientações  específicas  sobre  a  gestão  da  SST,  a  fim  de  responder 

adequadamente às necessidades das organizações, em conformidade com a sua 

dimensão e natureza das suas atividades.

 Às organizações:

o Prestar  orientação  sobre  a  integração  do  sistema  de  gerenciamento  da 

organização aos elementos da SST, como um componente da política global da 

empresa, e

o Estimular todos os membros da organização, partes interessadas, a aplicar os 

princípios e métodos de SST gestão para a melhoria contínua dos resultados da 

organização.

No Brasil, de acordo com Cerqueira (2005), a legislação voltada para a segurança e saúde 

do trabalhador  antecedem as normas  de gestão da SST. Para Ribeiro  Neto  et al  (2008) e 

Cerqueira (2005) a Portaria nº 3414/78, do Ministério do Trabalho, onde foram estabelecidas 

diversas NRs (Normas Regulamentadoras), foi um marco muito importante sobre os direitos 

dos trabalhadores relativo às condições de ambiência no trabalho que devem ser observadas 

de forma compulsória. Esta Portaria aprova o Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis  

do Trabalho, que são relativas à Segurança e Medicina (Saúde) do Trabalho. Em seu artigo 

primeiro aprova as seguintes NRs:

Normas Regulamentadoras:

NR - 1 - Disposições Gerais

NR - 2 - Inspeção Prévia

NR - 3 - Embargo e Interdição

NR - 4 - Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

NR - 5 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA

NR - 6 - Equipamento de Proteção Individual - EPI

NR - 7 - Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional
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NR - 8 - Edificações

NR - 9 - Programas de Prevenção de Riscos Ambientais

NR - 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade

NR - 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais

NR - 12 - Máquinas e Equipamentos

NR - 13 - Caldeiras e Vasos de Pressão

NR - 14 - Fornos

NR - 15 - Atividades e Operações Insalubres

NR - 16 - Atividades e Operações Perigosas

NR - 17 - Ergonomia

NR - 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção

NR - 19 - Explosivos

NR - 20 - Combustíveis Líquidos e Inflamáveis

NR - 21 - Trabalhos a Céu Aberto

NR - 22 - Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração

NR - 23 - Proteção Contra Incêndios

NR - 24 - Condições Sanitárias dos Locais de Trabalho

NR - 25 - Resíduos Industriais

NR - 26 - Sinalização de Segurança

NR - 27 - Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho no MTB

NR - 28 - Fiscalização e Penalidades

Cerqueira (2005) chama a atenção para o fato de algumas organizações insistirem na não 

observância  destas  normas  para  execução  de  suas  atividades,  causando  prejuízos  para  os 

trabalhadores e sociedade como um todo.

A carta  magna  do  país  insere  em seu  corpo, através  do  Título  II  –  “Dos  direitos  e 

garantias  fundamentais”,  Capitulo  II  –  “Dos  direito  sociais”,  a  preocupação  com  os 

trabalhadores, como pode ser observado com a extração destes fragmentos, a seguir:

 “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social:
XXII – redução dos riscos  inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, 
higiene e segurança;
XXVIII – seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a 
indenização  a  que  este  está  obrigado,  quando  incorrer  em  dolo  ou  culpa.” 
(Constituição Federal do Brasil, 1988)
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A legislação relativa à segurança e saúde do trabalhador no Brasil não é leniente, visando 

a melhor adequação das organizações a estes requisitos legais é que se propicia a adoção de 

um  sistema  de  gestão  que  direcione  a  empresa  ao  atendimento  destes  dispositivos 

compulsórios, fazendo-o da melhor maneira possível. 

3.3.2  SÉRIE OHSAS 18000

A OHSAS 18001:2007 especifica requisitos para SGSST objetivando permitir  que uma 

organização possa controlar os riscos ao trabalhador, durante a execução de suas atividades 

normais de trabalho e melhorar o seu desempenho.

OHSAS 18001:2007 substituiu a OHSAS 18001:1999. Algumas alterações ocorreram de 

uma versão para outra, para refletir as necessidades atuais do SGSST e também, como citado 

no corpo desta especificação, a mesma visa acompanhar as revisões ocorridas na ISO 14001. 

O  principal  foco  das  mudanças  foi  a  ênfase  à  saúde  e  não  simplesmente  de  segurança, 

melhorando  significativamente  o  alinhamento  para a  ISO 14001:2004,  permitindo  que  as 

organizações desenvolvam sistemas de gestão integrados.

As principais mudanças entre a BS OHSAS 18001:2007 e OHSAS 18001:1999, segundo 

a BSI, foram:

 Maior ênfase à saúde;

 OHSAS 18001 considera-se uma norma, e não uma especificação, ou documento, 

como na edição anterior. Isto reflete a crescente adoção da OHSAS 18001 como 

base  para  as  normas  nacionais  em matéria  de  saúde  e  sistemas  de  gestão  da 

segurança;

 A adoção do ciclo PDCA para gestão do SGSST fica mais evidente, na medida 

em que ganha maior espaço conceitual na norma;

 Novas definições foram adicionadas e definições existentes revistas;
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 Melhoria no alinhamento com as normas ISO 14001:2004 em todo o padrão, e 

melhorou a compatibilidade com a norma ISO 9001:2008;

 Uma  nova  exigência  foi  introduzida  para  a  consideração  da  hierarquia  dos 

controles como parte do planejamento;

A série OHSAS 18000 conta com mais uma norma a OHSAS 18002:2008 – Sistemas de 

Gestão  da  Segurança  e  Saúde  Ocupacional:  Diretrizes  para  implantação  da  OHSAS 

18001:2007. Esta norma fornece uma assistência genérica para estabelecer, implementar ou 

melhorar um SGSST pautado nos requisitos da OHSAS 18001.

A exemplo  dos sistemas anteriormente explanados faz-se aqui uma breve interpretação 

dos tópicos principais desta especificação.

a) Política de SST

Para que a política de SST seja  eficiente,  é recomendado que ela  seja  documentada e 

analisada  periodicamente para sua contínua adequação, e  que seja  alterada ou revisada  se 

necessário. Para Cerqueira (2005) a política do SST é expressão formal da alta administração  

da organização em identificar e prevenir a ocorrência de sinistros no trabalho. Como define 

Benite  (2004)  pode-se  entender  este  item  como  uma  “carta  de  intenções”  sobre  o  seu 

comprometimento no atendimento nos requisitos expressos pela norma.

b) Planejamento

A organização deve estabelecer quais os perigos que permeiam sua atividade, avaliar os 

riscos de ocorrência e, bem como, estabelecer ferramentas para controle de possíveis eventos.  

A identificação da legislação pertinente e objetivos do SGSST também são compreendidos 

nesta etapa. Ao se atender  os requisitos de planejamento  desta especificação, na visão  de 

Ribeiro Neto  et al (2008), a organização tem que demonstrar que estes estão integrados às 

ações da mesma.
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Benite (2004) afirma que é “impossível” que um acidente suceda sem que o fator perigo 

esteja presente. Sendo assim as instituições que conseguem mapear os seus riscos e perigos 

conseguirão tomar ações mais efetivas de prevenção. 

Cerqueira (2005)  corrobora com a importância  deste item chamando  a atenção  que a 

identificação dos perigos e risco não deve se limitar somente às áreas de produção, e sim às 

demais  atividades de apoio, onde, segundo ou autor, a chances de se ocorrer acidentes são 

aumentadas por entender que estas áreas não são alvo da segurança e saúde da empresa.

c) Implementação e operação

A  norma  nitidamente  segue  o  ciclo  PDCA  para  o  desenvolvimento  do  SGSST  e 

consequente atendimento de seus requisitos. Sendo assim, nesta etapa, onde fica evidenciado 

o “D” – Do (Fazer, Operacionalizar), a organização busca definir responsabilidades, treinar e 

comunicar os preceitos para eficiência e eficácia do SGSST.

Benite (2004) conclui sobre esta etapa:

“A efetiva implementação e manutenção do SGSST dependem fundamentalmente 
das ações de cada uma das pessoas da empresa, desde os membros da diretoria até os 
funcionários de menor nível dentro da estrutura organizacional.” (Benite, 2004 p. 
75).

A  autodisciplina  em  utilizar  equipamentos  individuais  de  proteção  e  o  respeito  aos 

procedimentos é fundamental para a segurança de todos dentro da organização.

d) Verificação 

Para que um sistema de gestão cumpra seus objetivos é necessário que este seja sempre  

avaliado  e comparado com metas e objetivos traçados,  para que medidas corretivas sejam 

tomadas ou em uma vertente pró-ativa, situações problemas sejam diagnosticadas.

e) Análise crítica pela direção

De acordo com a OHSAS 18001:2007 a alta administração deve avaliar o seu SGSST de 

maneira  crítica.  Esta  análise  deve  ser  evidenciada  através  de  intervalos  programados  e 

planejados, a fim de que se assegure a eficácia do sistema. Cerqueira (2005) compreende que 
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se  partiu  da alta  administração  a  implantação  de um SGSST,  a  mesma  deve  demonstrar 

esforços para acompanhar o desempenho do sistema e oferecer recursos para o alcance dos 

objetivos traçados pelo programa.

O modelo de gestão da OHSAS 18001, como o da ISO 14001, segue a coerente estrutura 

de processo do PDCA. A Figura 3.8 a seguir ilustra o modelo de gestão do SGSST proposto 

pela OHSAS 18001.

FIG. 3.17. Modelo de sistema de gestão da SST.
Fonte: OHSAS 18001:2007

Concluindo este tópico, o sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho tem sua 

mais  significativa  preocupação  a  preservação  da  integridade  física  do  trabalhador, 

contribuindo  para  a  consolidação  de  uma  cultura  de  prevenção  de  acidentes  e 

consequentemente prejuízos financeiros, econômicos e sociais, às vezes, imensuráveis.

3.4  SISTEMA DE GESTÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL

Os três sistemas até aqui abordados não trataram de forma direta a parte interessada: a 

sociedade. A indagação que se faz é concernente aos aspectos que envolvem as ações de uma  

instituição que repercutem na sociedade em geral.
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De acordo  com Galbreath  (2009),  o  cenário  atual,  onde  as  empresas  estão  imersas,  

questões  de  caráter  social  estão  conduzindo  as  organizações  a  um  novo  terreno  de 

competição. O problema a ser resolvido perpassa em oferecer retorno sob o capital investido 

pelos acionistas e, ao mesmo tempo, atender aos interesses da sociedade em sua plenitude. 

Antes de se caracterizar o conceito do que vem a ser Responsabilidade Social, de acordo 

com Cerqueira  (2005),  é  preciso  destacar algumas  ações inerentes  à uma  organização  em 

termos do relacionamento desta com a comunidade que a cerca. São as seguintes ações:

 Ações de filantropia: que tem um caráter de compaixão para com o próximo, não 

apenas doar por doar;

 Ações  sociais  externas:  é  a  demonstração  que  a  organização  realmente  está 

preocupada e engajada  no desenvolvimento  da comunidade  que ela de alguma 

forma interfere;

 Ações sociais internas: promover condições dignas e seguras de trabalho para os 

funcionários da organização.

Cerqueira  (2005)  compreende  que  a  partir  da  definição  destas  ações  o  conceito  de 

responsabilidade social corporativa ou empresarial (RSE) pode ser definido como:

“O  compromisso  permanente  que  uma  organização  deve  estabelecer  com  a 
sociedade quanto às consequências relacionadas aos aspectos positivos ou adversos 
envolvidos  com  suas  atividades  e  com  as  suas  estratégias  de  negócio.  Toda 
organização é uma extensão da própria sociedade e, como tal, não pode sobreviver 
isolada, impactando e sendo impactada pelo contexto social em que está inserida, 
devendo,  por  conseguinte,  identificar  e atender  a  diferentes requisitos  das partes 
interessadas no negócio,  não apenas ao interesse  econômico de seus acionistas.” 
(Cerqueira, 2005 p. 307)

Segundo a definição do Instituto ETHOS22, responsabilidade social empresarial é:

“A forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa com 
todos os públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas 
empresariais  que  impulsionem  o  desenvolvimento  sustentável  da  sociedade, 
preservando recursos ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a 
diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais.” (ETHOS, 2009).

22 Instituto  Ethos  de  Empresas  e  Responsabilidade  Social.  Disponível  em  <  http://www1.ethos.org.br/ 
EthosWeb/pt/29/o_que_e_rse/o_que_e_rse.aspx>  Acesso em 13 de Abril de 2009. 
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A  ABNT  NBR  16001:2004  define  responsabilidade  social  como  “relação  ética  e  

transparente  da  organização  com  todas  as  suas  partes  interessadas,  visando  o  

desenvolvimento sustentável” (ABNT NBR 16001:2004, p. 3).

Dois  aspectos,  pilares,  que  alicerçam  o  conceito  de  responsabilidade  social  são  a 

transparência  e  a  ética.  Cerqueira  (2005)  entende  que  as  relações  da  organização  com o 

público  devem ser  éticas  e  transparentes.  Éticas  na  medida  em que buscam o  bem estar 

coletivo, não apenas o lucro individual  e egoísta. E transparente,  demonstrando a todas as 

partes interessadas que a organização é capaz de comprovar, seja através de documentos ou 

ações, aquilo que ela prega como política.  Mas, segundo Ashley  et al  (2000), o conceito de 

responsabilidade  social ainda  se encontra em solidificação. Uma sobreposição e, de forma  

mais enfática, confusão sobre o que vem a ser uma organização socialmente responsável e o 

entendimento de empresa cidadã, que na visão de muitos são conceitos sinônimos (ASHLEY 

et al, 2000).

Os autores citados advogam sobre o cerne do conceito de responsabilidade social,  que 

não  deve  ter  como  ponto  focal  a  empresa  em si,  mas  sim  suas  partes  interessadas  e  a  

comunidade que a cerca, a qual é impactada por ações e atividades da organização.

Corroborando  com a  importância  do  tema  responsabilidade  social  Mendonça  (2002), 

acrescentando um recorte sobre integração dos sistemas de gestão, afirma que a organização 

que pretende unir seus sistemas de gestão o fará, de maneira incompleta, se não incluir em seu 

planejamento  aspectos  que  respeitem  o  desempenho  sustentável  de  suas  ações, 

consequentemente, não levem em consideração a questão responsividade social corporativa.

3.4.1  SA 8000

Desenvolvida pela SAI - Social Accountability International, em 1997, a norma SA 8000 

(Social Accountability - Responsabilidade Social), que já está na terceira versão, de 2008, é de 

adoção voluntária.  Em sua concepção foram observadas referências internacionais baseadas 

em convenções da OIT e ONU. 

A seguir são apresentados os documentos que serviram de instrumentos para elaboração 

desta norma:
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 Convenções OIT 29 e 105 (Trabalho Forçado e Trabalho Escravo)

 Convenção OIT 87 (Liberdade de Associação)

 Convenção OIT 98 (Direito de Negociação Coletiva)

 Convenções  OIT  100  e  111  (Remuneração  equivalente  para  trabalhadores 

masculinos e femininos por trabalho equivalente; Discriminação)

 Convenção OIT 135 (Convenção dos Representantes dos Trabalhadores)

 Convenção OIT 138 e Recomendação 146 (Idade Mínima e Recomendação)

 Convenção OIT 155 e Recomendação 164(Saúde e Segurança Ocupacional)

 Convenção  OIT  159  (Reabilitação  Vocacional  &  Emprego/Pessoas  com 

Deficiência)

 Convenção OIT 177 (Trabalho em Domicílio)

 Convenção OIT 182 (As Piores Formas de Trabalho Infantil)

 Declaração Universal dos Direitos Humanos

 Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança

 Convenção das Nações Unidas para Eliminar Todas as Formas de Discriminação 

Contra as Mulheres.

A SA 8000:2008 traz em seu corpo os requisitos para a certificação do sistema de gestão 

da responsabilidade social. O seu objetivo e escopo visam a:

 Desenvolver,  manter  e  executar  políticas  e  procedimentos  com o  objetivo  de 

gerenciar aqueles temas os quais ela possa controlar ou influenciar;

 Demonstrar  com  credibilidade  para  as  partes  interessadas  que  as  políticas, 

procedimentos e práticas existentes na empresa estão em conformidade com os 

requisitos deste padrão.

Um outro documento compõe o conjunto de normas sobre SGRS da SAI, é o Documento  

Guia da SA 8000.

Ao contrário dos demais sistemas de gestão, onde se propaga à adoção por qualquer tipo  

de organização independente do porte e atividade fim,  a Norma SA 8000:2008 faz algumas 

restrições sobre a aplicação do padrão preconizado a determinados tipos de organizações. A 
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SAI entende, através do Guia SA 8000, que indústrias extrativas, como por exemplo, as de 

mineração, por suas características muito específicas, não são abrangidas pela SA 8000:2008.

Outro aspecto particular  referente à  Norma  SA 8000:2008 diz  respeito  ao  tratamento 

dado  a  cadeia  de  fornecimento  da  organização  que  visa  a  implantação  da  norma.  São 

apresentadas duas definições: fornecedores/subcontratados e sub-fornecedores. 

Para  as  organizações  realmente  atenderem  aos  requisitos  da  SA  8000:2008  devem 

compreender  toda  sua  cadeia  de  fornecedores.  Se  os  seus  fornecedores,  primários  ou 

secundários, não respeitam as convenções internacionais preconizadas pela SA 8000, então a 

organização  que pretende implementar  um SGRS se  torna solidária  com o fornecedor  no 

descumprimento de tais convenções, tornando inviável a certificação. Um exemplo, a título de 

fixação  do  contexto:  uma  empresa  que  compre  matérias-primas  de  um  fornecedor  que 

empregue crianças e que lance mão do trabalho escravo em suas atividades.  Tal situação é 

desconexa  para  uma  empresa  que  se  diz  socialmente  responsável,  assim,  inviabilizando  

qualquer tipo de relação comercial com o fornecedor.

A norma é coerente com as referências internacionais  que compõem sua base técnica.  

Dedica um espaço razoável para a definição dos termos que são abordados, para que não gere 

equívocos de interpretação. Os seus requisitos mostram uma tendência de preservação de boas 

práticas na gestão do trabalho, apontando uma preocupação especial com o trabalho infantil e 

a discriminação, de qualquer tipo, da pessoa humana.

Os requisitos são:

a) Trabalho Infantil:

A  organização  deve  excluir,  evitar  e  repudiar  qualquer  tipo  de  trabalho  infantil.  

Ocorreram duas alterações da norma em relação a 2001. Em primeiro lugar a norma agora 

exige um procedimento, por escrito, da empresa para remediar a utilização de trabalho infantil  

(reparação  da criança),  e  não apenas  "documentado",  como era  anteriormente.  A segunda 

modificação  é  o  esclarecimento  que  a  organização  que  utilizou  trabalho  infantil  deve 

evidenciar esforços para a permanência da criança “ex-trabalhadora” na escola, inclusive com 

auxilio financeiro.
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b) Trabalho forçado e compulsório:

O trabalho forçado ou compulsório não pode ser uma prática da organização. A alteração 

mais significativa neste item repousa no fato de que a organização agora responde pelos seus 

fornecedores e sub-fornecedores. Caso algum ator de sua cadeia de abastecimento lance mão 

de alguma forma de trabalho forçado a organização cliente deve coibir este tipo de ação. 

Esta disposição também introduz uma proibição expressa sobre as empresas e os seus 

fornecedores de exercer atividades de apoio ou tráfico de seres humanos.

c) Saúde e Segurança:

Este requisito  só reafirma  a concordância desta norma com os princípios estabelecidos 

pela OIT no que tange a preservação da vida no trabalho.

A versão 2008 acrescenta uma  nova ênfase para a  empresa  em relação às políticas  e 

práticas de segurança. Existe  a intenção de apontar para as organizações a importância  da 

comunicação interna sobre o uso de equipamentos de segurança.

d) Liberdade de Associação:

Este ponto já é um direito do trabalhador brasileiro, preservado pela Constituição Federal,  

em seu Artigo 8º.

A SA 8000:2000 compreende que compete à empresa o dever de informar ao seu pessoal 

que os mesmos são livres para aderir  a sindicatos de sua escolha e que ao fazê-lo não lhe 

resultará em retaliação pela empresa.

c) Discriminação:

A organização deve promover a igualdade e isonomia entre sexos, raças e crenças. Deve 

abolir  de  suas  instalações  quaisquer  manifestações  discriminatórias,  sejam  explícitas  ou 

veladas.

114



d) Práticas disciplinares:

A empresa deve tratar todo o pessoal com dignidade e respeito. A empresa não deve se 

envolver ou tolerar a utilização de punição corporal, mental ou coerção física e abuso verbal 

das pessoas. Não se permite tratamento rude ou desumano.

e) Horário de trabalho:

A empresa não deve exigir  dos funcionários horas extras desnecessárias,  e quando, em 

último caso, for necessário o uso excedente do expediente de trabalho não pode ultrapassar a 

12 (doze) horas semanais.

f) Remuneração:

O salário deve ser representativo da classe a qual o trabalhador se adequar e satisfazer às 

condições básicas para a sobrevivência do indivíduo. Esta especificação exige expressamente 

que as empresas respeitem o direito dos colaboradores para um salário mínimo, aquele que é 

discricionário das necessidades básicas de renda.

g) Sistema de gestão:

Neste item a norma se equipara aos demais sistemas de gestão com padrões normativos. 

Aqui  ela  delimita  os  seguintes  atributos  para  a  instituição  de  um sistema  de  gestão  da 

responsabilidade  social,  buscando  a  referência  de  melhoria  contínua,  através  do  PDCA. 

Abaixo seguem os componentes deste sistema:

 Política

 Representante da Alta Administração

 Representante dos Trabalhadores para a SA 8000

 Analise Crítica pela Alta Administração

 Planejamento e Implementação

 Controle de Fornecedores /Subcontratados e Sub-fornecedores
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 Tratando das Preocupações e Tomando Ação Corretiva

 Comunicação Externa e Engajamento de Partes Interessadas

 Acesso para Verificação

 Registros

  

Uma outra particularidade recai sobre a Norma SA 8000. Quem acredita os organismos 

passiveis  de  emissão  de certificados  em conformidade  com a SA 8000 é  a  própria  SAI, 

através  do  Serviço  de  Acreditação  em  Responsabilidade  Social  (SAAS  -  Social  

Accountability Accreditation Services). A SAAS segue as diretrizes do ISO Guia 17011 que 

especifica os requisitos de acreditação e avaliação de organismos de certificação.

O modelo  do  SGRS não  é  previsto  no  corpo  da  SA 8000,  mas  é  utilizando-se  dos 

modelos das outras normas e da plataforma do PDCA que visualiza-se o seguinte (Figura 3.9) 

modelo de operação do SGRS da SA 8000. 

 

- P - 
 

Política 
 

Planejamento 

- D - 
 

Implementação 
 

Controle da cadeia de 
fornecedores 

Melhoria 
contínua 

- C - 
 

Acesso para 
verificação 

 

- A - 
 

Analise Crítica pela Alta 
Administração 

FIG. 3.18. Modelo do Sistema de Gestão da Responsabilidade Social SA 8000:2008.
Fonte: Elaborado pelo autor
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Guillardi (2006) em uma pesquisa realizada no Brasil  com duas empresas certificadas 

com  o  padrão  SA  8000:2001,  chegou  à  conclusão  que  tais  organizações  conquistaram 

benefícios  em  termos  gerais  para  a  própria  empresa  e  mais  consideravelmente  para  a 

satisfação interna de seus funcionários.

3.4.2  NBR 16001

A ABNT se antecipou à própria ISO lançando a primeira norma nacional sobre sistemas  

de  gestão  da  responsabilidade  social,  ABNT  NBR  16001,  em 2004,  que  versa  sobre  os 

requisitos para a certificação do SGRS de uma organização.

Ao contrário da SA 8000, a NBR 16001 é uma norma mais ampla, alicerçada no tripé da  

sustentabilidade: visões econômicas,  sociais e ambientais.  Um aspecto bastante significante,  

no tocante às diferenças entre a SA 8000 e a NBR 16001, diz respeito ao foco da norma, que 

na norma internacional pauta-se em convenções da OIT, buscando satisfazer as necessidades e 

expectativas dos clientes internos da organização: o empregado. Já a NBR 16001 o foco são 

os “aspectos sociais”, que são aqueles frutos “das relações, processos, produtos e serviços de  

uma organização, que podem interagir com o meio ambiente, contexto econômico e contexto  

social” (ABNT NBR 16001:2004, p.2)

No âmbito  da ABNT as normas de responsabilidade social estão sob administração e 

gestão da Comissão de Estudo Especiais (ABNT/CEE - 111).

Por meio  de uma  leitura da norma  constata-se uma  correspondência  estrutural com a 

norma de gestão ambiental ABNT NBR ISO 14001:2004 e, por conseguinte, com a OHSAS 

18001:2007.  Em  termos  de  construção  estrutural  as  normas  são  muito  próximas, 

proporcionando um instrumento adequado para uma futura integração destes sistemas.

Como os demais sistemas apresentados, a seguir uma breve interpretação dos requisitos 

principais desta norma:

a) Política da RS:
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Compete a Alta Administração o dever de definição de uma política de responsabilidade 

social  da  organização,  respeitando  às  necessidades  e  expectativas  de  todas  as  partes 

interessadas,  incluindo  o  comprometimento  com a  promoção  da ética,  transparência  e  do 

desenvolvimento sustentável.

b) Planejamento:

Como a Norma ABNT NBR ISO 14001:2004 a norma  de responsabilidade  social  da 

ABNT introduz o conceito de “aspectos”, só que agora relativos à responsabilidade social,  

que  são  aqueles  resultantes  das  atividades  da  organização  que  geram  impactos  sociais,  

ambientais e econômicos. 

O requisito de planejamento permite que a organização calibre sua política de modo a 

atender os requisitos de responsabilidade social.

c) Implementação e operação:

Seguindo  a estrutura PDCA,  a norma introduz o “Do”, ou seja,  colocando em prática  

(fazer) o sistema de gestão da responsabilidade social.

É importante que a organização envolva toda a sua força de trabalho, estabelecendo uma 

comunicação eficaz, sobre os objetivos sociais da organização.

d) Requisitos de documentação:

A norma estipula que o SGRS deve contemplar a seguinte documentação:

 declarações documentadas da política da responsabilidade social e dos objetivos e 

metas da responsabilidade social;

 manual do sistema da gestão da responsabilidade social;

 procedimentos documentados, documentos e registros requeridos por esta Norma;
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 procedimentos documentados, documentos e registros definidos pela organização 

como necessários para assegurar o planejamento, a operação e o controle eficazes 

de seus processos relacionados com a responsabilidade social.

Estas ações objetivam a identificação e o controle da documentação pertinente ao sucesso 

e administração de um SGRS. Uma semelhança, observada por Cerqueira (2005), desta norma 

com a ABNT NBR ISO 9001:2008 é a exigência de um manual da responsabilidade social,  

que  até  então  não  havia  sido  exigido  por  nenhuma  outra  norma,  indicando  aí  mais  um 

facilitador de integração destes sistemas, onde a confecção de um manual pode atender aos 

requisitos de ambas as normas (Qualidade e Responsabilidade Social). 

e) Medição, análise e melhoria:

E como última parte componente dos requisitos mínimos para o estabelecimento de um 

SGRS, o requisito da medição, posterior análise e ações que busquem a melhoria do sistema é 

essencial.  Esta etapa está em concordância com os outros sistemas e com os princípios dos 

sistemas de gestão, que prega a melhoria continua de seus processos e atividades, respeitando 

a retroalimentação prevista pelo ciclo PDCA. 

A ABNT lançou a NBR 16002:2005 - Responsabilidade Social -  Sistema de Gestão - 

Qualificação  de  Auditores,  que  fornece  orientações  aplicáveis  para  a  competência  dos 

auditores  envolvidos  na avaliação  do  sistema  de gestão preconizado  pela  NBR 16001. A 

ABNT também está concluindo  a elaboração da NBR 16003 - Responsabilidade  Social  – 

Auditorias de Sistema de Gestão, que fornecerá orientações para a condução das auditorias 

especificadas pelo sistema de gestão da NBR 16001.

Cerqueira  (2005) entende  que  o desenvolvimento  de um Guia  Interpretativo  da NBR 

16001 seria de grande contribuição para as empresas que pretendem implantar um SGRS. Na 

visão  daquele  autor  um material  que  exemplifique  de  maneira  prática  a  adequação  aos 

requisitos da norma é necessário.

Comparando  a norma  brasileira  com a SA 8000:2008,  que segue  diretrizes  próprias,  

encontram-se algumas particularidades entre os dois modelos para a proposição de SGRS. 

Ribeiro  Neto  et al (2008) apresenta um quadro comparativo  entre as diferenças da norma 

internacional SA 8000 e a NBR 16001, que pode ser visualizado no Quadro  3 .8 a seguir.
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Quadro 3.8. Comparação entre as normas SA 8000 e NBR 16001

SA 8000:2008 NBR 16001:2004

Primeira norma Internacional de Responsabilidade 
Social certificável

Primeira norma brasileira de Responsabilidade 
Social certificável

Publicação Inicial: 1997 Publicação Inicial: 2004

Reconhecimento em diversos países Reconhecimento no Brasil

Elaborada por uma ONG americana Elaborada pelo organismo brasileiro de 
normalização: ABNT

Exclui alguns tipos de organizações (por exemplo, 
indústria extrativista)

Aplicável a todo tipo de organização

Sistema próprio de certificação Sistema de certificação alinhado a práticas 
internacionais

Mais explícito o atendimento à legislação 
internacional

Menos explícito o atendimento à legislação 
internacional

Ênfase na relação com trabalhadores e 
fornecedores

Ênfase na relação com todas as partes 
interessadas

Menor sinergia com os demais sistemas de gestão 
(ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001)

Maior sinergia com os demais sistemas de gestão 
(ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001)

Fonte: Ribeiro Neto et al (2008)

O modelo  de  gestão  abordado  pela  NBR  16001:2004  segue  a  tendência  dos  outros 

padrões da ISO, que também serviram de espelho  para OHSAS 18001:2007, onde o ciclo  

PDCA é a plataforma que sustenta toda a dinâmica de melhoramento contínuo das relações 

sociais da organização com as demais partes interessadas.

Mediante interpretação da Figura 3.10, percebe-se a similaridade  do modelo  proposto 

pela  ABNT  NBR  16001:2004  e  os  outros  sistemas,  que  se  não  fosse  pela  etapa  de 

estabelecimento da política de responsabilidade social,  poderia ser substituído pelo modelo 

preconizado pela ABNT NBR ISO 14001:2004 e a OHSAS 18001:2007.

FIG. 3.19. Modelo de gestão de um sistema pela responsabilidade social.
Fonte: ABNT NBR 16001:2004
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Este é um indício da possibilidade de integração destes sistemas, uma vez que os modelos 

previstos no corpo das próprias normas prevêem uma identidade, uma correspondência.

Devido à importância que a responsabilidade social atinge mundialmente a ISO, através 

do  Grupo  de  Trabalho  de  Responsabilidade  Social  -  GTRS  (Working  Group  on  Social  

Responsibility - WGSR), está desenvolvendo a ISO 26000 - diretrizes sobre responsabilidade 

social, que provavelmente será publicada em 2010.

 O GTRS é liderado por uma equipe formada pelo Brasil, através da ABNT, e a Suécia,  

através  da  SIS  (Swedish  Standards  Institute ou  Instituto  Sueco  de  Padronização).  A 

participação  de centenas  de especialistas  de 54 países  e  o  envolvimento  tanto de homens 

como de mulheres traz uma essencial diversidade ao grupo.

As origens da ISO 26000 têm seu início em 2001, onde a Comissão sobre a política dos 

consumidores (ISO / COPOLCO) inicia  um estudo de viabilidade  sobre as normas para a 

responsabilidade social das empresas.

Apesar de ainda não estar pronta e não estabelecer os requisitos para o sistema de gestão 

da responsabilidade social e sim para servir como um guia, a ISO 26000 já tem o seu sumário  

delineado.

  Prefácio

  Introdução

1 - Escopo

2 - Termos e definições

3 - Compreendendo a responsabilidade social

4 - Princípios da responsabilidade social

5 - Reconhecendo a responsabilidade social e o envolvimento das partes interessadas

6 - Orientação sobre a responsabilidade social - temas centrais

7 - Orientação sobre a integração da responsabilidade social em toda a organização

Seja qual for a norma ou padrão utilizado pelas organizações, o importante é estabelecer 

princípios que permeiem as atividades da empresa, respeitando a ética, sendo transparente em 

suas ações e demonstrando a preocupação com todas as partes interessadas.
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3.5  SISTEMAS DE GESTÃO INTEGRADOS E O PAS 99

O trato aos sistemas  de gestão  operando  de forma  integrada,  segundo  Santos (2005), 

encontra subsídios na necessidade das organizações em padronizar seus processos. O sistema 

de gestão integrado  pode assegurar,  de maneira  planejada,  a  satisfação  de todas as partes 

interessadas, não somente a satisfação do consumidor final.  O autor supracitado entende um 

sistema de gestão integrado como sendo aquele que envolve a implementação do Sistema de 

Gestão de Qualidade,  com o objetivo  de atender os interesses dos clientes,  aos anseios da 

sociedade com a implementação do Sistema de Gestão Ambiental e dos funcionários com a 

implementação do sistema de Gestão da segurança e Saúde no Trabalho.

Cabe aqui ampliar o escopo vislumbrado por Santos (2005), agregando mais um sistema 

de gestão, o da Responsabilidade Social.  Somando-se,  assim,  àquele grupo de interessados 

(stakeholders),  do  parágrafo  anterior,  nos  resultados  e  nos  processos  organizacionais  a 

comunidade que circunda a empresa.  A sociedade é afetada diretamente pelas ações que a 

organização  toma,  principalmente  as  que  possam  resultar  em  oscilações  em  comércios,  

poluição  sonora  das  mais  variadas  formas,  tratamento  inadequado  de  resíduos  nocivos  à 

saúde, etc. 

Bamber  et al (2002) afirmam que além de mostrar capacidade de oferecer produtos que 

atendam as expectativas de seus clientes, as organizações agora devem responder a todas as 

partes interessadas,  que questionam a relação  das empresas  com o meio  ambiente  e  seus 

funcionários. A adoção de múltiplos sistemas de gestão (qualidade, meio ambiente, segurança 

e saúde no trabalho) trabalhando de foram integrada, facilitam para a organização a conquista  

de  um  diferencial  competitivo,  na  medida  que  respondem  aos  anseios  de  todos  os 

stakeholders. (BAMBER et al, 2002)

A busca pela integração dos sistemas de gestão normalizados se deu inicialmente pela 

facilidade  de  comunicação  dos  requisitos  das  normas  de  gestão  pela  qualidade,  gestão 

ambiental e segurança e saúde no trabalho, lembrando que os dois últimos sistemas foram 

consideravelmente  influenciados  pela  Norma  ISO  9001  de  SGQ.  Esta  afirmação  é 

evidenciada por Zwetsloot (1995), que entendeu a necessidade da integração destes sistemas  

dentro das organizações, pela preocupação ao atendimento dos requisitos de todas as partes 

interessadas.  Aquele autor considerou que a empresa conquistaria vantagens competitivas se  
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enxergasse os aspectos comuns da gestão da qualidade, ambiental e da segurança e saúde no 

trabalho, proporcionando assim reduções de custos e burocracia. 

Também seguindo a linha de integração dos sistemas de gestão da qualidade, ambiental e  

segurança e saúde o estudo de Bamber et al (2004) explora os requisitos comuns das normas 

ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 onde os autores concluíram que a integração destes 

sistemas  é uma  realidade  factível,  pelo  motivo de todos estes sistemas  serem pautados na 

adoção do ciclo  PDCA,  o que facilita  a interpretação dos sistemas e estabelece uma visão  

holística  de  todas  as  partes  interessadas,  favorecendo  a  competitividade  da  organização 

perante as expectativas de toda a sociedade.

Pimenta  (2005)  compreende  que  vantagens  são  conquistadas  pela  organização  ao  se 

enxergar  um  sistema  único,  integrado.  Aquele  autor  acredita  que  a  integração  já  é 

proporcionada  pela  própria  familiaridade  estrutural  das  normas.  Outro  fator  positivo  da 

integração, identificado por Pimenta, é que esta se torna uma... 

“[...] excelente oportunidade para reduzir custos com o desenvolvimento e manutenção 
de sistemas separados, ou de inúmeros programas e ações que, na maioria das vezes, se 
superpõem e acarretam gastos desnecessários.” (Pimenta, 2005 p.29).

Ribeiro Neto et al  (2008) e Coelho (2000) concordam em relação aos benefícios que a 

integração  gera  para  a  organização  que  opta  por  um sistema  de  gestão  integrado.  Tais 

benefícios podem ser visualizados no Quadro  3 .9 a seguir:

Quadro 3.9. Vantagens da integração dos sistemas de gestão normalizados

Custos menores * Pois há um maior aproveitamento dos custos de implantação
* Pois se evita a duplicação de auditorias. Um único grupo de 
auditores faria a análise simultânea, num mesmo processo, das 
ocorrências de produto, ambiental, de saúde e segurança no 
trabalho e responsabilidade social

Documentação e 
comunicação 
simplificada

* Pois em um mesmo procedimento operacional padrão 
descrevem-se as atividades relativas a todos os sistemas, com 
menor número de documentos e maior capacitação do executor;
* Sendo que o controle de melhorias em um único sistema o que 
facilitaria a visual

Conflitos internos 
minimizados

* Pois não há a criação de feudos específicos para qualidade, 
meio ambiente, responsabilidade social e segurança e saúde no 
trabalho, minimizando a solicitação de prioridades.

Visão holística * Pois proporciona uma "imagem única", sintética de todos os 
elementos da empresa, facilitando a tomada de decisões.

Fonte: Adaptado de Ribeiro Neto et al (2008) e Coelho (2000)
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Um modelo sistemático do funcionamento de um SGI (Sistema de Gestão Integrado) foi 

vislumbrado por Ribeiro  Neto  et al  (2008).  Estes autores acreditam que em todo processo 

produtivo de uma organização tem-se como saídas os produtos desejáveis e indesejáveis,  e é 

neste  aspecto  que  reside  a  contribuição  mais  significativa  da  integração  dos sistemas  de 

gestão, porque proporciona uma adequada ação para cada tipo de saída, programada ou não, 

do produto/serviço. A Figura 3.11 auxilia a compreensão sobre o conceito apresentado.

.

FIG. 3.20. Concepção conceitual de um sistema integrado.
Fonte: Ribeiro Neto et al (2008)

No entendimento  de Cerqueira (2005)  um recorte integrado dos sistemas  de gestão é 

consequência  da necessidade  de atendimento  das  expectativas  e  necessidades  de todas as 

partes interessadas, ou seja, não é somente o foco no cliente que garante o desempenho das 

organizações e sim o foco nos stakeholders, como demonstrado na Figura 3.12.
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FIG 3.21. SGI e suas partes interessadas.
Fonte: Cerqueira (2005)

A ABNT NBR ISO 9000:2005 em seu item 2.11 “Sistemas de gestão da qualidade e  

outros enfoques de sistema de gestão”, converge com as ideias de integração dos sistemas de 

gestão, como descrito a seguir:

“[...] Os objetivos da qualidade complementam outros objetivos da organização, tais 
como  os  relacionados  ao  crescimento,  capacitação  de  recursos  financeiros, 
lucratividade, meio ambiente, segurança e saúde ocupacional. As várias partes de um 
sistema de gestão da organização podem ser integradas, juntamente com o sistema de 
gestão da qualidade, dentro de um sistema de gestão único,  utilizando-se elementos 
comuns.  Isto  pode  facilitar  o  planejamento,  a  alocação  de  recursos,  definição  de 
objetivos complementares e avaliação da eficácia global da organização. [...] O sistema 
de  gestão também pode ser  auditado com base  nos requisitos de normas tais como 
ABNT NBR ISO 9001 e  ABNT NBR ISO 14001.  Estas auditorias de sistemas de 
gestão podem ser  realizadas separadamente ou de forma combinada.” (ABNT NBR 
ISO 9000:2005, p.7).

No capitulo introdutório, item 02 “Compatibilidade com outros sistemas de gestão”, da 

ABNT NBR ISO 9004:2000 também recepciona os ideais integracionistas dos sistemas de 

gestão, proporcionando a uma organização o alinhamento  ou integração de seu sistema  de 

gestão da qualidade com outros sistemas de gestão (ambiental, segurança e saúde no trabalho, 

gestão financeira etc).  

Na  introdução  da  Norma  ABNT  NBR  ISO  9001:2008,  no  item  04,  apresenta  a 

compatibilidade com outros sistemas de gestão, incluindo  ainda, ao final desta Norma, um 

anexo: “Anexo A – Correspondência entre a ABNT NBR ISO 9001:2008 e a ABNT NBR ISO  

14001:2004”, já localizando os requisitos em comum entre as duas normas da ISO.
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De  acordo  com o  Programa  Brasileiro  de  Avaliação  de  Conformidade 23 (PBAC),  a 

certificação integrada de sistemas de gestão é uma tendência. Dentro de uma mesma empresa, 

pode ocorrer a implantação simultânea de diferentes sistemas de gestão, como o de qualidade, 

o ambiental, o de saúde ocupacional, o de segurança no trabalho, o de responsabilidade social  

ou o de segurança de informações, cujas certificações estão sujeitas a conjuntos diferentes de  

normas.  Isso sem falar  dos esquemas  setoriais  –  automotivo,  aeroespacial,  de serviços  de 

saúde, alimentação, bebidas etc. A ideia da Certificação Integrada de um único sistema de 

gestão, contemplando as diferentes dimensões (qualidade, saúde etc.) surge não só como um 

facilitador do processo, como também acena com a possibilidade de redução de custos.

A Norma ABNT NBR ISO 14001:2004 segue a tendência de compatibilidade entre os 

sistemas de gestão, especificamente para os que são desenvolvidos pela ISO, como se observa 

na citação a seguir:

“Esta Norma não inclui requisitos específicos de outros sistemas da gestão tais como 
aqueles  para  a  qualidade,  segurança  e  saúde  ocupacional,  finanças,  ou 
gerenciamento de  risco,  muito embora  seus  elementos  possam  ser  alinhados  ou 
integrados  com  os  de  outros  sistemas  da  gestão.  É possível  a  uma organização 
adaptar seu(s) sistema(s) de gestão pré-existente(s) para estabelecer um sistema da 
gestão  ambiental  que  esteja  em  conformidade  com  os  requisitos  da  ISO 
14001:2004.” (ABNT NBR ISO 14001:2004, p. vii).

Para a norma de auditoria  de seus sistemas de gestão da qualidade e ambiental,  a ISO 

possibilitou a integração destes dois sistemas de gestão, bem como a comunhão entre outros 

sistemas de gestão. Com o desenvolvimento da ABNT NBR ISO 19011:2002 - Diretrizes para 

auditorias  de sistema  de gestão  da  qualidade  e/ou ambiental;  ficou  mais  simples  realizar  

auditorias combinadas ou conjuntas de vários sistemas de gestão, como pode ser observado 

com o seguinte texto:

“Embora esta Norma seja aplicável a auditorias de sistemas de gestão da qualidade 
e/ou ambiental, o usuário pode considerar a adaptação ou extensão da orientação 
aqui fornecida para aplicação em outros tipos de auditorias, incluindo auditorias em 
outros sistemas de gestão.” (ABNT NBR ISO 19011:2002, p. ii).

A OHSAS 18001:2007, em seu prefácio, aponta para a conexão muito próxima com as 

normas de sistemas de gestão da ISO, conforme comprova este fragmento do texto da norma:

23 O Inmetro, órgão gestor  do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade – SBAC, orienta o esforço 
brasileiro na  formulação do Programa Brasileiro de  Avaliação  da  Conformidade –  PBAC,  cujo  objetivo  é 
promover uma visão de longo prazo para a gestão estratégica da atividade de Avaliação da Conformidade - AC 
no País. Disponível em: <http://www.inmetro.gov.br/qualidade/sumario.asp>. Acesso em: 23 de maio de 2009.
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“A OHSAS 18001 foi desenvolvida de forma a ser compatível com as normas para 
sistemas de gestão ISO 9001:2000 (Qualidade) e ISO 14001:2004 (Ambiental), a 
fim de facilitar a integração dos sistemas de gestão da Qualidade, Ambiental e da 
Segurança e  Saúde no Trabalho, se  assim as organizações  desejarem.”  (OHSAS 
18001:2007, p. 3).

E complementa: 

“Esta Norma OHSAS será revisada ou alterada quando for considerado apropriado. 
As revisões realizadas quando forem publicadas novas edições da ISO 9001 ou da 
ISO  14001  para  assegurar  a  continuidade  da  compatibilidade.”  (OHSAS 
18001:2007, p. 3).

No texto introdutório da ABNT NBR 16001:2004, norma exclusivamente nacional para 

sistemas de gestão da responsabilidade social,  aborda a questão de o uso desta norma não 

eliminar a necessidade de outros sistemas de gestão padronizados como a ISO 9001 e 14001, 

e  completa que cabe  a organização  a adoção destes sistemas  em conjunto  ou de maneira  

separada, dependendo das suas necessidades estratégicas.

Após  a  leitura  das  normas  de  sistemas  de  gestão  percebe-se  que  estas  já  indicam  a  

possibilidade  de  integração  de  múltiplos  sistemas  de  gestão  passiveis  de  certificação, 

adotando assim, em seu próprio corpo literal, os apontamentos necessários para a construção 

de um sistema único.

De posse do entendimento da definição de compatibilidade, onde se compreende que os 

requisitos de um sistema de gestão normalizado não necessariamente precisam ser “idênticos” 

para  serem  considerados  compatíveis  é  que  foi  desenvolvido  pela  BSI  um guia  para  a 

integração,  através  de  requisitos  comuns  ou  compatíveis,  dos  sistemas  de  gestão 

normalizados, que é a PAS 99:2006.

A PAS 99:2006  foi  editada  pela  BSI  com o intuito  de oferecer  às  organizações  um 

mecanismo simples e coerente para a integração de sistemas de gestão. Uma PAS (Publicly  

Available Specification - Especificação Disponível Publicamente) não pode ser considerada 

uma norma, consequentemente, não é passível de certificação.

Mas a PAS 99:2006 não foi o primeiro documento com a pretensão de ser um guia para 

integração de sistemas de gestão; em 1999 a  Australia Standards  (AS) e a  Standards New 

Zealand (NZS) publicaram o guia AS/NZS 4581:1999 – Management system integration —  

Guidance to business, government and community organizations, Integração de Sistemas de 

Gestão – Orientações para Organizações de Negócios,  Governamentais  e  Comunitárias.  O 

127



objetivo desta norma é semelhante ao da PAS 99:2006, só que menos abrangente, porque se  

busca congregar os requisitos comuns das normas de sistemas de gestão da qualidade (SGQ - 

ISO 9001),  ambiental (SGA - ISO 14001) e segurança e saúde no trabalho  (SGSST - BS 

8800).

Esta motivação  da AS/NZS 4581:1999 pode ser  notada pelo  modelo  de SGI por ela 

elaborado, conforme a Figura 3.13.

FIG. 3.22. Modelo de um SGI  proposto pela AS/NZS 4581:1999.
Fonte: AS/NZS 4581:1999

A PAS  99:2006  tem pretensões  amplas,  ao  indicar  que  qualquer  sistema  de  gestão 

normalizado,  desde  que  enquadrado  pela  estrutura  do  ISO  Guide  72:2001,  pode  ser 

contemplado por seus requisitos. Sendo assim, seu objetivo é simplificar a construção de um 

sistema  de gestão integrado, permitindo  que as  organizações que estejam implantando  ou 

implementando sistemas de gestão normalizados, de duas normas ou mais,  possam usufruir  

sua estrutura pronta de integração. 

Cada sistema de gestão normalizado possui requisitos que são específicos,  estes devem 

ser  tratados  como  tal.  O  guia  prega  que  para  aqueles  requisitos  comuns  aos  sistemas  o 

tratamento pode ser genérico, como ilustra a Figura 3.14.
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FIG. 3.23. Integração de requisitos comuns dos sistemas de gestão.
Fonte: De Cicco (2000)

A PAS 99 clarifica a noção dos requisitos que são comuns aos sistemas de gestão, em 

especial os tratados nesta dissertação, que são os da qualidade, ambiental, segurança e saúde 

no trabalho e responsabilidade social,  em seu Anexo B, que pode ser visualizado através da 

Tabela 3.7.

TAB. 3.7. Requisitos comuns dos sistemas de gestão

Normas (continua)
Requisitos PAS 99 ISO 9001

Qualidade
seção

ISO 14001
Gestão 
Ambiental
seção

OHSAS 
18001
Saúde e 
Segurança
seção

ABNT NBR 
16001
Resp. Social
seção

SA 8000
Resp. Social
seção

4.1 Requisitos gerais 4.1 4.1 4.1 3.1
4.2 Política do sistema de gestão 5.1, 5.3 4.2 4.2 3.2 9.1
4.3 Planejamento 4.3 4.3 3.3 9.4

4.3.1 Identificação e avaliação de 
aspectos, impactos e riscos

5.2, 5.4.2, 
7.2.1, 7.2.2

4.3.1 4.3.1 3.3.1 IV

4.3.2 Identificação de requisitos  
legais e outros requisitos

5.3 (b), 
7.2.1(c)

4.3.2 4.3.2 3.3.2 II

4.3.3 Planejamento de  
contingências

8.3 4.4.7 4.4.7 3.4.3

4.3.4 Objetivos 5.4.1 4.3.3 4.3.3 3.3.3
4.3.5 Estrutura organizacional, 
funções, responsabilidades e 
autoridades

5.5 4.4.1 4.4.1 3.3.4 3.2, 9.3, 9.4, 
9.5a

4.4 Implementação e operação 3.4

4.4.1 Controle operacional 7 4.4.6 4.4.6 3.4.6 9.6, 9.7, 9.8, 
9.9

4.4.2 Gestão de recursos 6 4.4.1, 4.4.2 4.4.1, 4.4.2 3.3.4, 3.4.1 9.5b, 9.5c

Normas (conclusão)

129



Requisitos PAS 99 ISO 9001
Qualidade
seção

ISO 14001
Gestão 
Ambiental
seção

OHSAS 
18001
Saúde e 
Segurança
seção

ABNT NBR 
16001
Resp. Social
seção

SA 8000
Resp. Social
seção

4.4.3 Requisitos de documentação 4.2 4.4.4, 
4.4.5, 4.5.4

4.4.4, 
4.4.5, 4.5.3

3.5 9.14

4.4.4 Comunicação 5.5.3, 4.4.3 4.4.3 3.4.2 9.12, 9.13
4.5 Avaliação de desempenho
4.5.1 Medição e monitoramento 8.1 4.5.1 4.5.1 3.6.1 9.5d
4.5.2 Avaliação de conformidade 8.2.4 4.5.2 4.5.1 3.6.2

4.5.3 Auditoria interna 8.2.2 4.5.5 4.5.4 3.6.4

4.5.4 Tratamento de não-
conformidades

8.3 4.5.3 4.5.2 3.6.3

4.6 Melhoria

4.6.1 Generalidades 8.5.1 4.5.3 4.5.2

4.6.2 Ação corretiva, preventiva 8.5.2, 8.5.3 4.5.3 4.5.2 3.6.3 9.10, 9.11
4.7 Análise crítica pela direção

4.7.1 Generalidades 5.6.1 4.6 4.6 3.6.5 9.2
4.7.2 Entrada 5.6.2

4.7.3 Saída 5.6.3

Fonte: Adaptado pelo autor da PAS 99:2006

Através  da  visualização  da  Tabela  3.12  concluí-se,  efetivamente,  a  proximidade  dos 

requisitos das normas de sistemas de gestão. Considerando-se o total de requisitos contidos 

em cada uma dessas normas, apenas alguns não são comuns, pois, então, são os específicos, 

devendo  ser tratados como tal.  Mas o que fica  nítido é a possibilidade  de integração pela  

própria estrutura destas normas, favorecendo a criação de um sistema único, respondendo aos 

requisitos de todas as partes interessadas.

Neste capitulo  buscou-se  apresentar  os quatro sistemas  de gestão que são foco  deste 

estudo, bem como a possibilidade  de integração dos mesmos  em um único  sistema.  Para 

aprofundar-se  no  tema  foram  apresentados  contextos  históricos,  políticos,  econômicos,  

comerciais, etc., que impulsionaram o surgimento de tais padrões normativos..

Após  uma  explanação,  com  a  pretensão  de  minimamente  definir  conceitos  de  tais 

sistemas,  percebe-se  que  os mesmos  apresentam familiaridades,  e  até  mesmo  identidades 

estruturais tratadas no corpo das normas, que torna viável a integração de tais sistemas em um 

sistema  único e integrado, que atenda aos requisitos comuns e específicos de cada norma, 

proporcionando assim um alcance maior dos objetivos de todas as partes interessadas.
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4. METODOLOGIA ADOTADA PARA O ESTUDO

Este  capítulo  trata  das  questões  metodológicas  empregadas  no  estudo.  Inicialmente 

aborda-se o status do tema SGI na literatura pertinente. Em seguida, apresentam-se questões 

referentes  às  técnicas  de  pesquisa,  estratégias  de  investigação,  fontes  de  evidências  e 

levantamento  bibliográfico.  Finaliza-se  com  a  descrição  da  metodologia  efetivamente 

selecionada:  estudo de caso, com entrevistas informais  e  focalizadas,  de tipo  face  a face,  

pesquisa documental (impressa e digital) e bibliográfica. 

4.2  ASPECTOS METODOLÓGICOS GERAIS

A literatura  referente  a  sistemas  de  gestão  normalizados,  mais  especificamente  o  da 

qualidade,  existe  e  é  ampla24.  Por outro lado,  aquela  que diz respeito  à  integração desses 

sistemas  é  escassa,  principalmente  no  que  tange  a  adequação  de  um SGI  ao  guia  PAS 

99:2006. Sendo assim, este estudo tem como objetivo investigar a implantação de um SGI na 

prática de uma organização de transporte de carga e em acréscimo delinear os aspectos em 

que esse se equipara ou se distancia dos pressupostos do guia PAS 99:2006.

A importância de adequação da técnica de pesquisa utilizada ao seu objetivo é enfatizada 

por  Bruyne et al. (1991 p. 223): 

“A especificação do objetivo de pesquisa e sua operacionalização são indissociáveis do 
campo da análise empírica e de seus modos de investigação. Estes constituem os meios 
de abordagem do “real”, fixam o quadro instrumental da apreensão dos dados e devem, 
por conseguinte, concordar com as técnicas de sua coleta.”

As técnicas de pesquisa (pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa e métodos mistos) são 

utilizadas para se atingir  o objetivo traçado em uma pesquisa científica.  Ademais,  em cada 

24Lista de alguns autores cujos temas são sitemas de gestão normalizados: 
Relativamente à ISO 9001: Gil (1999), Rosenberg (2000), Muller et al (2001), Heinemann (2002), Maranhão 
(2006), Mello et al (2007), Carpinetti  et al  (2009), Mello (2009), Miguel  et al  (2009);  Relativamente à ISO 
14001: Gilbert (1995), Maimon (1999), Cajazeira (2005), Seiffert (2007), Seiffert  (2008), Campos e Lerípio 
(2009); Relativamente à OHSAS 18001: Benite (2005), Seiffert (2008); Relativamente à  SA 8000: Oliveira 
(2003), Leipziger (2003). 
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uma delas há várias estratégias de investigação. O Quadro  4 .10 apresentada algumas dessas 

estratégias conforme descritas por Creswell (2003): 

Quadro 4.10. Estratégias alternativas de investigação.

Quantitativa Qualitativa Métodos Mistos

Projetos experimentais Narrativa Seqüencial
Projetos não-experimentais Fenomenologias Simultânea

Etnografias Transformador
Teoria embasada na realidade

 Estudos de caso  

Fonte: Creswell (2003)

Das três técnicas de pesquisa sugeridas por Creswell (2003), a que mais se acomoda ao 

objetivo deste trabalho é a pesquisa qualitativa, porque não se a propõe quantificar as relações 

entre os sistemas  de gestão, mas  sim  confrontar  e  comparar  o  SGI em operação de  uma 

empresa  ao guia  PAS 99:2006.  Somado  a isto,  uma  vez  que  a proposta deste trabalho  é  

estudar a dinâmica do SGI de uma empresa em particular que atua no segmento de transporte 

de carga – a estratégia de pesquisa utilizada é o estudo de caso. Segundo Yin (2003, p. 20),

“O  estudo  de  caso  permite  uma  investigação  para  se  preservar  as  características 
holísticas e significativas dos acontecimentos da vida real - tais como ciclos de vida 
individuais,  processos  organizacionais  e  administrativos,  mudanças  ocorridas  em 
regiões urbanas, relações internacionais e a maturação de setores econômicos”

Flick (2007, p. 135) afirma que ao seguir a estratégia do estudo de caso, ela, geralmente,  

terá o objetivo  de “descrição exata ou reconstrução de um caso”. O objeto ou sujeito  do 

estudo de caso, o “caso” propriamente dito, não se restringe a um determinado tipo de pessoa, 

classe social ou instituição, pelo contrário, ele é amplo, “pode-se adotar como tema de uma 

análise  de  caso  pessoas,  comunidades  sociais  (por  exemplo,  famílias),  organizações  e  

instituições”.

A empresa objeto de estudo é a MRS Logística,  localizada na cidade de Juiz de Fora, 

MG.  Os  critérios  desta  seleção  foram:  (a)  ser  uma  empresa  transportadora de carga;  (b) 

possuir sistemas de gestão normalizados, conforme apresentados e discutidos no capítulo 3; e  

(c) gerir, através de uma proposta integrada, aqueles sistemas de gestão. Outros critérios, com 
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destaque para os econômicos também foram observados como, faturamento, localização na 

região sudeste - principal mercado consumidor brasileiro25 - e participação no setor.

Relativo aos critérios econômicos o faturamento da MRS Logística em 200826, foi de 3,4 

bilhões de reais. Quanto à participação no setor a MRS Logística foi responsável por 26,21% 

do total de carga transportada em 2006 pelas empresas ferroviárias brasileiras, totalizando 102 

milhões toneladas. Já em 2007 sua participação no total transportado foi 11,49%, atingindo o 

volume de 114 milhões toneladas27.

 Os estudos de caso podem ser  múltiplos  ou único28.  Para essa pesquisa  adotou-se o 

estudo de caso único, fundamentado na escolha da MRS Logística por ser uma organização 

representativa  ou típica.  Além de ser um caso típico  para o estudo de sistemas  de gestão 

integrados,  restrições de recursos financeiros,  tempo e facilidade  de acesso também foram 

considerados para a escolha da MRS Logística, sendo que não é comum, principalmente na 

região  onde o pesquisador  reside  encontrar  empresas  de transportes com certificações  de 

sistemas de gestão múltiplos.

As estratégias  de investigação qualitativa  podem contar com alguns  procedimentos de 

modo a coletar dados tais como: entrevista, questionários e observação (FLICK, 2007). Yin 

(2003) ainda reporta a uma característica dos estudos de caso, sua versatilidade em lidar com 

grande diversidade de evidências, a saber: documentos, artefatos, entrevistas e observações.

Com relação às entrevistas,  Flick  (2007) as  separa em focalizadas,  semipadronizadas, 

centrada no problema, com especialistas e etnográficas. A entrevista focalizada é aquela que 

visa  extrair  do sujeito  suas  percepções  relativas  a um estímulo  pontual,  por exemplo,  um 

filme.  A  entrevista  semipadronizada,  ou semi-estruturada ou informal,  busca  apreender  a 

subjetividade  do  entrevistado  relativo  a  teorias,  por  crer  que  este  possui  considerável 

contribuição se a  entrevista  for realizada de forma aberta e  ampla.  Pesquisas que utilizam 

entrevistas  centradas no  problema  tentam captar  do entrevistado  informações  de um tema 

delimitado e específico, que no decorrer do processo investigativo podem proporcionar um 

aprofundamento  maior  da  questão  pesquisada.  Quando  se  aplica  uma  entrevista  com 
25 Segundo dados do IBGE (2007), o PIB da região sudeste do Brasil, que compreende os estados de São Paulo, 
Minas Gerais,  Rio  de  Janeiro e  Espírito Santo,  representou  em  2007  56,7% do PIB nacional,  em  valores 
monetários: R$ 1.5 bilhões.
26 Disponível em: < http://www.mrs.com.br/download/Relatorio_Anual_2008.pdf>, Acesso em 21 de Janeiro de 
2010.
27 Fonte: ANTT. Disponível em <http://www.antt.gov.br/relatorios/ferroviario/relatoriosFerrovias.asp>. Acesso 
em 21 de Janeiro de 2010.
28 Casos múltiplos também são investigáveis. Com relação à adoção de um caso único ou múltiplos, Yin (2003) 
afirma que projetos de caso múltiplos são mais “fortes”, principalmente porque o caso único gera pouca base 
para fazer generalização científica. Mas não é intenção desta pesquisa generalizar ou criar uma teoria a partir de 
seu estudo de caso, e sim avaliar a aplicação da teoria em um caso prático. 
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especialistas “há um interesse no entrevistado como um todo” (Flick, 2007 p. 158), a fim de 

capturar a sua perspectiva sob algum tema específico. E, por fim, a entrevista etnográfica que 

mais  se assemelha  a conversas  cordiais  do que a uma  observação  participante,  visando  a 

descrição ou novas descobertas de um determinado grupo social. 

Yin (2003, p.  116) considera a entrevista  “como uma das mais importantes fontes de  

informações para um estudo de caso”. Com relação à escolha da entrevista como fonte de 

evidência, Cozby (2006) apresenta três maneiras para sua aplicação: face a face, por telefone 

e de grupo focal.  O método de entrevista informal,  segundo Gil (1999 p, 119), “é o menos  

estruturado possível  e  só se distingue da simples  conversação porque tem como objetivo  

básico a coleta de dados”. 

Um outro método de levantamento de dados ou evidências é o método documental.  Gil 

(1999) observa que a característica da pesquisa em documentos (jornais, documentos oficiais,  

fotografias,  contratos etc.) se dá pelo  fato desta ser  realizada  em materiais  que ainda não  

receberam tratamento analítico. Marconi e Lakatos (2001) conceituam a pesquisa documental 

como aquela que faz levantamentos em fontes primárias, sendo estas consideradas de primeira  

mão, originárias e exclusivas dos próprios objetos de estudo. Por outro lado, Yin (2003) faz 

uma  distinção  do  que  os  autores  anteriormente  citados  classificam  como  pesquisa  ou 

evidências documentais, mais especificamente em estudos de caso:  Para pesquisas realizadas 

em materiais que só estão disponíveis em computador, por exemplo as Intranets29, devem ser 

tratadas como registros em arquivo, pela condição particular de acesso às informações. 

Deve-se salientar ainda a importância do levantamento bibliográfico visando dar suporte 

teórico  à temática  escolhida.  A pesquisa  bibliográfica  é  aquela  “desenvolvida a partir  de  

material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos” (Gil 1999, 

p.  65).  Marconi  e  Lakatos (2001)  situam a pesquisa  bibliográfica,  comparada  a pesquisa 

documental,  como  aquela  que  se  baseia  em  fontes  secundárias.  A  pesquisa  em  fontes 

secundárias é uma busca de uma bibliografia  já publicada a respeito do tema sob estudo. A 

pesquisa  bibliográfica  permite  ao  pesquisador  um reforço  e  embasamento  do  estudo  em 

questão.  Cervo  et  al  (2006,  p.  60)  corroboram com as  afirmações  dos  autores  citados, 

conceituando este tipo de pesquisa como “aquela que procura explicar um problema a partir  

de referências teóricas publicadas em artigos, livros, dissertações e teses.” 

4.3  METODOLOGIA EMPREGADA

29 Em uma Intranet somente computadores que fazem parte de uma rede especifica  e restrita tem acesso às 
informações, sendo vedado o acesso de estranhos. 
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Apresentadas, brevemente, as discussões referentes às técnicas de pesquisa, estratégias de 

investigação, fontes  de evidências  e levantamento bibliográfico,  convém agora discorrer  a 

metodologia especificamente selecionada. Como mencionado anteriormente, este trabalho se 

trata de uma pesquisa qualitativa, utilizando uma estratégia de estudo de caso único, baseado 

em entrevista, pesquisa documental e levantamento bibliográfico.

No que se refere às entrevistas, o método escolhido foi o da entrevista semi-estruturada 

ou informal considerando alguns aspectos da entrevista focalizada,  adotando-se um roteiro 

com questões  abertas  concernentes  a  implantação  do  SGI  na  MRS  Logística,  conforme 

Apêndice A. Foram entrevistados cinco colaboradores atuantes na Gerência Corporativa de 

Qualidade, responsáveis pela gestão do sistema integrado da MRS. Ressalta-se que dois dos 

entrevistados estão em nível de gerência – um gerente de qualidade e outro de MASST (meio  

ambiente  e  segurança  e saúde  no  trabalho).  Os  outros três  entrevistados são  analistas  de  

qualidade que exercem atividades específicas no projeto SGI.

As entrevistas pessoais,  face a face, ocorreram na área de qualidade da MRS Logística, 

responsável pela gestão do sistema de gestão integrado da empresa no período de agosto a 

dezembro de 2009.

Buscou-se durante as entrevistas realizadas com os funcionários responsáveis pela gestão 

e controle do SGI da MRS Logística apreender todo contexto que envolveu sua concepção, 

implementação e manutenção e os impactos advindos em termos de imagem e produtividade 

para a empresa em questão.

Além das entrevistas pessoais,  a pesquisa documental foi empregada buscando analisar 

documentos  impressos  e  disponíveis  em meio  magnético,  cedidos pela  empresa,  para  um 

maior detalhamento do SIG. 

A título de esquematização da metodologia de pesquisa adotada, sugere-se, seguindo Yin 

(2003), uma “triangulação” das três fontes de dados, a fim de proporcionar convergência de 

evidências. Um modelo representativo deste esquema é apresentado a seguir na Figura 4.1 

135



FIG. 4.24. Convergência de evidências.
Fonte: Adaptado de Yin (2003)

Este esquema, através da junção das fontes de dados, permite apreender, compreender, 

descrever e analisar o funcionamento do SGI da MRS Logística.

4.4  QUESTÕES ÉTICAS DA PESQUISA

Durante todas as fases de elaboração desta pesquisa aspectos éticos foram levados em 

consideração. Creswell  (2003), Flick (2007) e Cozby (2006) dedicam um capítulo em suas 

respectivas  obras  às  questões éticas  de uma  pesquisa,  seja  ela  qualitativa,  quantitativa  ou 

métodos mistos. Aqueles autores refletem que aspectos éticos devem pautar todas a etapas de 

uma  pesquisa,  desde  a  decisão  por  um  tema  específico  a  ser  tratado,  escolhas  dos 

participantes, levantamentos e análise dos dados, até a redação do relatório final do estudo. 

Em  alguns  estudos  estas  questões  ficam  mais  latentes,  como  no  caso  de  experimentos 

evolvendo pessoas ou animais, pois danos físicos e psicológicos podem surgir no decorrer da 

pesquisa.

Para este estudo as principais  questões éticas propostas por Cozby (2006) serviram de 

espelho em todo processo. A seguir  serão apresentadas tais questões e como esta pesquisa 

procurou atendê-las. 

 Estresse  e  Dano  Psicológico:  Pesquisadores  não  devem  propor  estudos  que 

exponham os participantes  a  um desgaste mental.  Desgaste este no  sentido de 

impelir  aos participantes a situações de pressão psicológica, ou perguntas que os 
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deixem constrangidos ou envergonhados. Preconceitos de qualquer natureza não 

devem  ser  apresentados  ou  sugeridos  aos  participantes.  Para  exemplificar  a 

probabilidade dessas possíveis situações inconvenientes aos participantes, pode-se 

citar  um  estudo  que  queira  investigar  reações  cerebrais  em  crianças  quando 

colocadas em momentos de perigo. Mesmo que a pesquisa garanta a integridade 

física dos infantes, as sequelas deixadas pelos momentos estressantes ao qual os 

participantes  foram colocados  podem refletir  de  forma  desagradável  em suas 

memórias.

Buscando  um  nivelamento  a  esta  questão,  o  estudo  realizado  não  percebeu 

qualquer tipo de estresse ou dano psicológico que possa ter causando durante a 

sua  realização.  Todas  as  pessoas  que  foram  entrevistadas  foram  previamente 

agendadas  em  horários,  dias  e  locais  que  melhor  lhes  conviessem.  Nenhuma 

questão de cunho particular (individual)  foi elaborada. Materiais,  documentos e 

arquivos que o entrevistado considerasse sigiloso não foram tratados pelo estudo.

 Engodo: Esta questão é utilizada por um pesquisador quando não quer que um 

participante saiba as reais intenções do estudo. Alguns pesquisadores adotam esta 

postura por acreditarem que assim estão preservando a eficácia do experimento, 

uma vez que o objeto ou sujeito do estudo não foi sugestionado. Alguns podem 

alegar  que  o  engodo  pode  ser  indicado  quando  se  quiser  identificar  o  efeito 

placebo em testes farmacológicos. Mas a questão ética defendida aqui é que tudo 

relativo à pesquisa deve estar claro para todos os envolvidos, sob pena de ver a 

pesquisa  impedida  de  prosseguir  com o  seu  objetivo.  O  engodo  também fica 

caracterizado quando o pesquisador oculta presença ou sua identidade, quando na 

verdade é um observador participante do experimento ou pesquisa. 

A proposta desenvolvida para este trabalho não utilizou qualquer ardil ou engodo 

para conquistar seu objetivo de investigação e análise. Todos que contribuíram ou 

participaram para a sua realização estavam cientes do objetivo  pretendido  pela 

pesquisa.
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 Consentimento Informado: Corroborando com o que foi tratado como engodo, o 

consentimento  informado  significa  que  os  reais  objetivos,  propósitos,  riscos 

associados ao estudo foram passados aos participantes, inclusive o direito que lhes 

assiste de recusar em participar de tal pesquisa.

Seguindo o procedimento adotado às questões anteriormente éticas anteriormente 

levantadas, esta pesquisa formalizou as suas intenções por escrito e com o devido 

aval  pelos  entrevistados  e  responsáveis  em  autorizar  as  pesquisa  na  MRS 

Logística. Também cabe ressaltar que o andamento da pesquisa foi acompanhado 

por  três  seminários,  onde  os  professores  do  curso  de  Pós-graduação  em 

engenharia  de  transportes  puderam  apresentar  críticas  e  oportunidades  de 

melhoria ao trabalho.

 Entrevista  de esclarecimento:  É  um mecanismo  recorrente  para  solucionar  o 

problema  do engodo, oferecendo  à aqueles  que possivelmente  participaram do 

estudo a oportunidade de terem contato com o pesquisador, objetivo do estudo e 

procedimentos que serão adotados. Neste momento aqueles que não se sentirem 

confortáveis  com a pesquisa  podem recusar  a  participação  ou solicitar  maiores 

esclarecimentos.   Lembrando  que  a  não  há  obrigatoriedade  de  participação  e 

desistência em contribuir com a pesquisa pode se dar a qualquer momento. 

Não  foi  realizada  neste  estudo  uma  entrevista  de  esclarecimento  para  todos 

aqueles que contribuíram para a pesquisa. O procedimento adotado foi o contato 

via  telefone  ou  e-mail  para  agendar  uma  entrevista  e,  quando  se  tratando  do 

primeiro contato, era explicado todas as informações relevantes, principalmente o 

seu objetivo. 

 Anonimato e Sigilo:  Por uma  série  de razões pode se optar em não revelar  a 

identidade de quem ou do que for alvo do estudo. Esta pode ser uma iniciativa do 

próprio  pesquisador  ou  uma  solicitação  formal  dos  envolvidos.  Tal  atitude  é 

válida quando se quer preservar a imagem daqueles que participaram do projeto 

ou, simplesmente,  não é permitido que se revelem alguns dados, que podem ser 

estratégicos, como no caso de organizações.
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Não houve por parte da instituição investigada qualquer solicitação de anonimato 

e o pesquisador também não adotou esta prática por acreditar que tal ação pouco, 

ou nada, influenciaria nos resultados da pesquisa. Quanto a informações sigilosas 

todas aquelas que foram indicadas como tal não constam neste relatório.

 Populações  Especiais de Participantes de Pesquisa:  Pesquisas  que envolvem 

crianças,  pacientes psiquiátricos e  até mesmo  animais  precisam ser  muito  bem 

elaboradas  e  criteriosas  com os possíveis  efeitos  que  venham acarretar  nestes 

participantes. Uma pessoa em sua plenitude física e mental é capaz de distinguir 

se algo vai contra princípios particulares, mas no caso de participantes especiais  

este  julgamento  fica  dificultado.  Neste  sentido  um consentimento  informado, 

devidamente  apresentado  para  aquele  que  é  o  responsável  pelo  participante 

especial,  por  exemplo,  os  pais  de  uma  criança,  é  uma  ferramenta  muito 

importante, visando a salvaguarda da pesquisa, pesquisador e participantes.

Não foram diagnosticadas populações especiais para este estudo.

Ainda  cumpre ressaltar,  dentro das questões éticas  da pesquisa,  que a fraude em um 

trabalho científico é considerada uma falta gravíssima. Segundo Cozby (2006) dois tipos de 

fraude são encontradas em estudos científicos: relato dos resultados e plágio.

No que tange aos relatos dos resultados o pesquisador pode, por exemplo, apresentar um 

resultado para a pesquisa que não condiz com a realidade. Trata-se de uma mentira que se e 

quando  descoberta  podem acarretar  constrangimentos  para  a  instituição  patrocinadora  da 

pesquisa,  professores orientadores e, principalmente,  para o pesquisador responsável pelo o 

estudo.

Os resultados apresentados pela pesquisa pautaram-se na percepção particular do autor 

suportado  por  uma  revisão  de  literatura.  Como  se  trata  de  uma  pesquisa  qualitativa,  

utilizando-se  como  estratégia  de  investigação  o  estudo  de  caso,  a  subjetividade  se  faz 

presente.  Mas  em  nenhum  momento  dados  falsos  ou  interpretações  equivocadas 

propositalmente foram apresentados na pesquisa.
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5. SGI EM UMA TRANSPORTADORA FERROVIÁRIA DE CARGAS: O CASO DA 
MRS LOGÍSTICA

A fim  de  posicionar  o  setor  da  empresa  investigada,  optou-se  por  inserir  no  estudo 

perspectivas,  principalmente econômicas,  do transporte de carga. Também se pretende com 

este capítulo apresentar o escopo da modalidade de transporte ferroviário, tendo em vista que 

a empresa utilizada como caso para esta dissertação atua nesse setor. 

5.1  TRANSPORTE DE CARGA: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Um fator determinante  para  que o mundo  pudesse  ser  considerado  globalizado  foi  a 

capacidade de evolução dos sistemas de transporte. Hoje é possível transportar muito mais  

quantidades, de quaisquer que seja o objeto transportado (pessoas, bens de consumo, bens de 

capitais etc), em um tempo bem menor do que no final do século XIX ou metade do século 

XX.

“Sob  qualquer  ponto  de  vista  –  econômico,  político  e  militar  –  o  transporte  é,  

inquestionavelmente,  a  indústria  mais  importante  do mundo” (Congresso  dos EUA apud 

Ballou, 1993 p. 113). O transporte de carga é um importante impulsionador da economia de 

um país,  e seu papel representa a agilidade de uma nação em exportar, por exemplo. Sem 

considerar que uma gestão ineficaz do transporte pode acarretar perdas de clientes, por falta 

de entregas no prazo previsto, bem como grande parte dos custos logísticos recai sobre os 

transportes (BALLOU, 1993).

Os sistemas de transporte (Aquaviário, Aeroviário, Ferroviário, Dutoviário e Rodoviário) 

fomentam o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) ao deslocar as riquezas nacionais,  

ligar áreas produtoras a mercados consumidores e facilitar as exportações brasileiras (CNT, 

2006).

De acordo com Ballou (2006) quando se faz uma análise entre uma nação desenvolvida e 

outra em desenvolvimento fica nítida as diferenças dos sistemas de transportes, que na visão 

daquele  autor  promove  o  crescimento  econômico  de  um  país.  Um  melhor  sistema  de 
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transporte proporciona um aumento na competição de mercado, garante a economia de escala  

na  produção  e  reduz  preços  das  mercadorias.  Sem  transportes,  produtos  essenciais  não 

chegariam às mãos de seus consumidores, indústrias não produziriam e não haveria comércio 

externo. Qualquer nação fica literalmente paralisada se houver interrupção de seu sistema de 

transportes,  além  disso,  transporte  não  é  um  bem  importável.  No  caso  de  um  país  de 

dimensões  continentais  como o Brasil,  a  fragilidade  de seu sistema  de transporte e  infra-

estrutura necessária são questões críticas.

Com os avanços  do  e-commerce30 demais  facilidades  proporcionadas  pela  Internet  e 

sistema de informação cada vez mais integrados e rápidos, as entregas passaram a ser feitas 

com mais  frequência,  tanto  para  clientes  residenciais  como  empresariais.  Soma-se  a esse 

contexto o fato das empresas buscarem a redução de seus estoques, procurando uma melhor 

sintonia  com a  filosofia  Just  in  Time31,  ocasionando  entregas  mais  rápidas  e  constantes 

(CHOPRA e MEINDL, 2003)

No Quadro 5.1 é apresentada a participação do setor de transporte na economia brasileira.  

Percebe-se que, em termos monetários,  principalmente,  o transporte de carga não pode ser 

negligenciado. 

Quadro 5.11. Participação do setor de transportes na economia brasileira

Valor adicionado pelo setor de transportes no PIB (%) 4,87% 1

Valor adicionado pelo setor de transportes no PIB (R$) R$ 64 Bilhões 1 

Empregos diretos gerados 1.733.290 2

Numero de empresas 190.164 2

Total de carga movimentada por ano (em Toneladas) 1.654.275.148 3

1Fonte: Balanço Energético Nacional - 2008/MME (dados de 2007) e IBGE;
2Fonte: Pesquisa Anual de Serviços – IBGE (dados de 2006);

3Fonte: FIPE (dados de 2008)

A forma de competição no comércio exterior pode ser determinante para posicionamentos 

estratégicos de empresas e países. Para Keedi (2007) o comércio exterior está suportado por 

diversas varáveis, mas sem dúvida a mais significativa é o transporte de carga. Keedi (2007) 

identifica  que  o  Brasil  precisa  melhorar  bastante  seu  sistema  de  transporte  de  carga,  

principalmente  os  aspectos  de  qualidade,  estrutura  e  logística,  se  quiser  aumentar  sua 

participação mundial no comércio entre nações. 

30 O Termo e-commerce pode ser entendido como o comércio realizado pela Internet.
31 Termo originário da língua inglesa, que pode ser  entendido como a disponibilização de estoques,  seja  de 
matérias-primas, em processo ou acabados, no momento em que são requisitados (visão “puxada”).
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Martins e Caixeta Filho (2007) entendem que um efetivo desenvolvimento de um país ou 

região só ocorre realmente mediante investimentos em uma infra-estrutura em transportes. 

Aqueles autores chamam a atenção para o fato de o Brasil ter negligenciado, durante o passar  

dos  anos,  os  investimentos  necessários  em  infra-estrutura  de  transporte  que  lhe 

proporcionasse condições ótimas de competição com outros países. Ainda, segundo Martins e 

Caixeta Filho (2007), os poucos investimentos destinados para infra-estrutura de transportes 

se dirigiram ao modal rodoviário, causando assim um desequilíbrio na matriz dos transportes 

de cargas do Brasil.  As Figuras 5.1 e 5.2 exemplificam a distribuição da carga transportada 

por modal no Brasil, em 2009, e nos Estados Unidos, em 2006, respectivamente:

60,49%

0,33%

4,46%

13,86% 20,86%

Rodoviário Ferroviário Aquaviário
Dutoviário Aeroviário

FIG. 5.25. Matriz de transportes brasileira.
Fonte: ANTT (2009)

22,70%

0,20%

24,00%

16,80%

36,30%

Rodoviário Ferroviário Aquaviário
Dutoviário Aeroviário

FIG. 5.26. Matriz de transportes estadunidense.
Fonte: Ballou (2006)
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Após  a  análise  destas  duas  Figuras,  onde  dois  países  de  dimensões  semelhantes  são 

confrontados,  uma  característica  fica  representada  pelo  desequilíbrio  entre  a  quantidade 

transportada  pelo  modal  rodoviário  e  os  demais  modais  na  matriz  distribuição  de  carga 

transportada brasileira e a estadunidense. Este focou em uma malha ferroviária que ao mesmo  

tempo  integrasse o país  e  facilitasse  o transporte de  carga por  grandes  distâncias,  aquele  

direcionou maiores investimentos para a malha rodoviária.

Wanke (2006) explora o assunto relativo à infra-estrutura em transportes entendendo que 

custos como multas por atraso, espera para carregar e descarregar em portos e o excesso de  

carga transportada por caminhões ajudam a enfraquecer a capacidade de competição brasileira 

no  comércio  exterior.  A  Tabela  5.1  exibe  a  posição  do  Brasil  em relação  ao  índice  de 

desempenho  logístico (Logistics Performance Index -  LPI) elaborado pelo  Banco Mundial 

através de questionários destinados a operadores logísticos que atuam em todo mundo. Neste 

questionário são verificadas as realidades do país com relação a custos aduaneiros (Taxas), a 

infra-estrutura proporcionada pelo país para escoamento da produção, a acessibilidade, que 

diz  respeito  à  facilidade  de  transferência  ou  excesso  de  burocracia,  a  competência  dos 

operadores logísticos que atuam no país, a capacidade de localização e acompanhamento da 

carga no caso do rastreamento, os custos logísticos e a confiabilidade em relação ao prazo de 

entrega das mercadorias. 

TAB. 5.8. Índice de desempenho logístico do Brasil

Fonte: Banco Mundial (2009)

O Brasil  ocupa  o  61º  lugar,  o  que  comprova  a  necessidade  de  melhoria  em vários 

aspectos no que diz respeito ao transporte de carga nacional.
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Vieira (2007) afirma que os custos de transportes representam em média 51% dos custos 

logísticos e estes são responsáveis por 10% a 40% do custo total de um produto/serviço final.  

Sendo assim, não se pode negligenciar na conduta relacionada aos transportes, que impactam 

consideravelmente  na  competitividade  dos produtos vendidos e constituindo, portanto, um 

fator a ser considerado no planejamento estratégico das organizações.  

5.2  TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGAS

Segundo dados da CNT (2006), foi o brasileira contava com 14,5 km de extensão e ligava 

a  Baía  de  Guanabara  à  Serra da  Estrela  no  Rio  de Janeiro.  A malha  foi  se  expandindo, 

principalmente, para atender aos interesses dos produtores de café da época. De acordo com a 

ANTF (2009) (Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários) no início da década de 

1930 o governo, devido a dificuldades financeiras de empresas do setor, assumiu o controle 

da malha.  Esta gestão pública  coube à Rede Ferroviária  Federal (RFFSA) até o início  da  

década de 1990, quando ocorreu o processo de concessão da operação da malha ferroviária.

Atualmente,  a malha ferroviária  brasileira,  de acordo com a ANTT (2009), conta com 

uma extensão de 29.596 km. Do total da malha em operação no Brasil 28.334 km estão sob a 

gestão de concessionárias  privadas.  As  empresas  concessionárias  dos serviços públicos do 

transporte ferroviário de cargas, de acordo com o Ministério dos Transportes, são:

 ALL (América Latina Logística do Brasil S.A)

 CFN (Companhia Ferroviária do Nordeste S.A)

 EFC (Estrada de Ferro Carajás - Cia. Vale do Rio Doce)

 EFVM (Estrada de Ferro Vitória a Minas)

 FCA (Ferrovia Centro-Atlântica S.A.)

 FERROBAN (Ferrovias Bandeirantes S.A.)

 FERROESTE (Estrada de Ferro Paraná-Oeste S.A)

 FERRONORTE (Estrada de Ferro Norte)

 FTC (Ferrovia Tereza Cristina S.A.)

 MRS (MRS Logística S.A.)

144



 NOVOESTE (Ferrovia Novoeste S.A.) 

O Quadro 5.2 apresenta informações mais detalhadas sobre as concessionárias que atuam 

no Brasil.

Quadro 5.12. Informações sobre as concessionárias ferroviárias brasileiras.

Dados relativos às concessionárias (continua)
Malhas Regionais Data do 

Leilão
Concessionária Extensão das 

Linhas
Início de 
Operação

Área de Atuação

Malha Sul 13/12/1996 ALL – AMÉRICA 
LATINA 

7.304 Km 24/2/1997 Rio Grande do 
Sul

LOGISTICA DO Santa Catarina
BRASIL S.A. Paraná

São Paulo
Centro-Sul 3/10/1988(*) FERROESTE – 

ESTRADA DE 
FERRO PARANÁ 
– OESTE S.A.

248 km Paraná 
Mato Grosso do 
Sul

Malha Tereza 
Cristina

22/11/1996 FTC - FERROVIA 
TEREZA 
CRISTINA S.A.

164 km 1/2/1997 Santa Catarina

Malha Paulista 10/11/1998 FERROBAN – 
FERROVIAS 
BANDEIRANTES 
S.A.

1.989 km 1/1/1999 São Paulo 
Minas Gerais

Norte-Centro-
Sudeste

12/5/1989(*) FERRONORTE – 
FERROVIAS 

5.228 km Goiás

NORTE BRASIL Mato Grosso
S.A. Mato Grosso do 

Sul
Minas Gerais
Pará
Rondônia

Malha Oeste 5/3/1996 NOVOESTE - 
FERROVIA 
NOVOESTE S.A.

1.945 km 1/7/1996 São Paulo 
Mato Grosso do 
Sul

Malha Centro-
Leste

14/6/1996 FCA - FERROVIA 8.066 km 1/9/1996 Bahia

CENTRO- Distrito Federal
ATLÂNTICA S.A. Espírito Santo

Goiás
Minas Gerais
Rio de Janeiro
São Paulo
Sergipe

Estrada de Ferro 
Vitória a Minas

27/6/1997 EFVM – 
ESTRADA DE 
FERRO VITÓRIA 
A MINAS

905 km 1/7/1997 Espírito Santo 
Minas Gerais

Estrada de Ferro 
Carajás

27/6/1997 EFC – ESTRADA 
DE FERRO 
CARAJAS

892 km 1/7/1997 Pará 
Maranhão

Malha Sudeste 20/9/1996 MRS - MRS 1.674 km 1/12/1996 Minas Gerais
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LOGÍSTICA S.A. Rio de Janeiro
São Paulo

Dados relativos às concessionárias (conclusão)
Malhas Regionais Data do 

Leilão
Concessionária Extensão das 

Linhas
Início de 
Operação

Área de Atuação

Malha Nordeste 18/7/1997 CFN - 4.207 km 1/1/1998 Alagoas
COMPANHIA Ceará
FERROVIÁRIA Maranhão
DO NORDESTE Paraíba

Pernambuco
Piauí
Rio Grande do 
Norte

(*) Dados não disponíveis sobre os início das operações

Fonte: Anuário Estatístico Ferroviário ANTT, 2007

O Anuário Estatístico da ANTT, para o ano de 2007, apresenta informações relativas ao 

total transportado por cada concessionária, por tipo de carga e consolidado do setor. A Tabela  

5.2 apresenta o total e o tipo de cargas transportadas pelas estradas de ferro brasileiras.

TAB. 5.9. Toneladas úteis transportadas pelo do setor ferroviário (mil)

GRUPO SUBGRUPO 2006 2007 VARIAÇÃO
1 - Minério de ferro Minério de ferro 281.691,40 307.430,60 9,14%
2 - Indústria Siderúrgica, 
Cimento e Construção civil

Indústria Siderúrgica 21.287,30 21.506,30 1,03%
Cimento 3.248,00 3.445,80 6,09%
Indústria Cimenteira e 
Construção Civil

4.384,50 4.796,40 9,39%

Carvão/coque 11.379,60 12.672,80 11,36%
Granéis Minerais 8.887,50 9.261,90 4,21%

3 - Setor Agrícola, Extração 
Vegetal e Celulose

Soja e Farelo de Soja 23.849,00 19.235,90 -19,34%
Produção Agrícola 9.581,00 13.578,40 41,72%

Adubos e Fertilizantes 6.231,50 5.813,50 -6,71%

Extração Vegetal e 
Celulose

4.126,00 4.279,50 3,72%

4 - Combustíveis, Derivados 
do Petróleo e Álcool

Combustíveis, Derivados 
do Petróleo e Álcool

9.870,30 9.496,70 -3,79%

5 - Outras Mercadorias Contêiner 2.208,90 2.497,50 13,07%
Carga Geral - Não 
Conteinerizada

2.368,10 910,30 -61,56%

Total 391.119,10 416.932,60 6,60%

Fonte: Anuário Estatístico Ferroviário ANTT, 2007

Uma outra pesquisa ferroviária, só que dessa vez realizada pela CNT, em 2006, aborda os 

principais pontos que podem gerar entraves ao transporte ferroviário de cargas no Brasil, são  

eles:

146



 Invasões na Faixa de Domínio:  A falta  de respeito  aos limites que separam a 

linha  férrea  do  contato  com  comunidades  em  geral  é  um  problema  muito 

recorrente, pois interferem sobremaneira na velocidade média das composições;

 Passagens de Nível Críticas: Do total de 12.400 mil passagens críticas da malha 

brasileira,  2.503  são  consideradas  críticas.  Entende-se  como  críticas  àquelas 

passagens de nível sem segurança, em áreas urbanas, sinalizações ineficientes e 

clandestinas;

 Gargalos Logísticos: São os fatores infra-estruturais que impedem um maior e 

melhor desempenho das empresas do setor, como conflito  no meio  urbano com 

outros veículos e acesso a portos;

 Expansão  e  Integração  da  Malha  Ferroviária  Nacional: São  projetos  que 

objetivam a minimização dos gargalos e a maior integração da malha;

 Regulamentação do Setor: A legislação do setor, como de outros muitos casos 

no Brasil, são algumas das queixas dos concessionários. Carga tributária excessiva 

e uma legislação arcaica prejudicam o melhor desempenho; 

 Material  Rodante  e  Equipamentos:  A  privatização  da  malha  trouxe  um 

aquecimento  para o setor,  que está  bem mais  competitivo  e profissional.  Esta 

melhora  requer  investimentos  em  equipamentos  e  constante  manutenção  do 

maquinário. Acontece que a grande maioria  das peças é importada, encarecendo 

os custos de operação. Um incentivo para a indústria ferroviária nacional tem um 

caráter estratégico  para o setor,  e,  além disso,  as  fontes de financiamento  são 

escassas e as taxas de juros muito altas. 

Segundo  dados  da  ANFT  (2009),  o  material  rodante  brasileiro  é  constituído  de 

equipamentos para formação das composições ferroviárias, contabilizando um total de 90.119 

vagões de carga e 2.492 locomotivas, que percorrem os 28.334 km concessionados.

5.3  ESTUDO DE CASO MRS LOGÍSTICA
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Serão abordadas neste item as informações pertinentes ao estudo de caso. Uma breve 

abordagem  histórica  da  instituição,  bem  como  sua  atuação  no  setor,  informações 

institucionais,  estrutura, localização geográfica e,  principalmente,  seu SGI, onde se buscou 

aspectos significativos da operação deste sistema.

5.3.1  A EMPRESA

A empresa MRS Logística SA iniciou suas atividades em Dezembro de 1996, após ter 

conquistado  em leilão  público  ocorrido  em 20 de  Setembro  do mesmo  ano  na  Bolsa  de 

Valores do Rio de Janeiro por US$ 869,8 Milhões, a concessão para operar na antiga malha  

sudeste,  como era conhecida  sob a gestão RFFSA,  que compreende  os estados de Minas 

Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, cobrindo um total de 1674 km de ferrovias. 

Foram excluídas,  no contrato de concessão da MRS Logística, as linhas metropolitanas 

de transporte de passageiros da cidade do Rio  de Janeiro  e de São Paulo. Os trechos sob 

concessão para a exploração do transporte ferroviário de cargas são aqueles que pertenceram 

às antigas ferrovias, conhecidas como Estrada de Ferro Central do Brasil, nas linhas que ligam 

Rio  de Janeiro  a  São Paulo  e a  Belo  Horizonte,  bem como a Ferrovia  do Aço  e aqueles 

pertencentes à Estrada de Ferro Santos – Jundiaí. (MACHADO, 2009)

A MRS Logística S.A. está atuando na região de maior geração de riqueza do Brasil. O 

PIB da região sudeste em 2007 foi o equivalente a 1,5 trilhões de reais, o que correspondeu a  

56,41% do PIB nacional naquele ano (Tabela 5.3) 

TAB. 5.10. PIB do Brasil dividido por regiões: evolução de 2003 a 2007.

Regiões
Produto Interno Bruto a preços de mercado  (1 000 000 R$)

2002 2003 2004 2005 2006 2007
NORTE 69.309,96 81.199,58 96.012,34 106.441,71 119.993,43 133.578,39
NORDESTE 191.591,60 217.037,43 247.042,51 280.545,05 311.104,05 347.797,04
SUDESTE 837.645,87 947.748,38 1.083.974,75 1.213.863,41 1.345.513,26 1.501.184,92
SUL 249.625,76 300.858,68 337.657,40 356.211,31 386.588,32 442.819,86
CENTRO-
OESTE

129.648,59 153.103,63 176.811,36 190.177,81 206.284,47 235.964,31

BRASIL 1.477.821,77 1.699.947,69 1.941.498,36 2.147.239,29 2.369.483,55 2.661.344,53

Fonte: IBGE (2009)
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A Figura 5.3 apresenta uma comparação de PIB das regiões brasileiras,  onde se pode 

perceber uma diferença considerável do PIB gerado pela região Sudeste para outras regiões do 

Brasil. 
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FIG. 5.27. Comparação entre o PIB das regiões brasileiras e o PIB nacional.
Fonte: IBGE (2009)

Segundo  dados  do  IBGE  (2009),  o  Brasil  tinha  em  2007  6.144.500  empresas,  que 

empregavam 41.388.183 pessoas. Desses valores, 3.101.342 das empresas se localizavam na 

região Sudeste,  empregando um total de 21.447.179 de pessoas. Estes números podem ser 

observados na Tabela 5.4 onde as empresas são separadas por ramos de atividade.

TAB. 5.11. Total de empresas e pessoal ocupado no Brasil e Região Sudeste

Classificação de 
atividades 

Número 
de unidades locais

Pessoal ocupado
em 31.12.2007

Brasil 
Região 
Sudeste

Brasil 
Região 
Sudeste

Agricultura, pecuária, 
silvicultura e exploração 
florestal

   60 763    29 563    513 179    222 474

Pesca    3 306    1 212    15 119    2 353
Indústrias extrativas              17 699    9 788    171 188    103 251
Indústrias de 
transformação

   566 998    271 033   7 403 318   3 921 417

Produção e distribuição de 
eletricidade, gás e água    7 600    3 190    221 681    106 253

Construção    139 114    65 660   1 692 575    851 233
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Classificação de 
atividades 

Número 
de unidades locais

Pessoal ocupado
em 31.12.2007

Brasil 
Região 
Sudeste

Brasil 
Região 
Sudeste

Comércio; reparação de 
veículos automotores, 
objetos pessoais e 
domésticos

  2 912 597   1 396 419   9 623 010   5 013 838

Alojamento e alimentação    386 293    218 143   1 583 558    919 724
Transporte, armazenagem 
e comunicações 

   269 760    139 967   2 111 066   1 230 647

Intermediação financeira, 
seguros, previdência 
complementar e serviços 
relacionados

   107 512    61 211    761 744    458 931

Atividades imobiliárias, 
aluguéis e serviços 
prestados às empresas 

   835 076    517 871   4 924 458   3 094 062

Administração pública, 
defesa e seguridade social    19 189    6 810   7 707 452   3 006 526

Educação    115 659    54 372   1 445 275    760 701
Saúde e serviços sociais    143 758    77 241   1 466 535    835 829
Outros serviços coletivos, 
sociais e pessoais

   559 026    248 800   1 746 826    919 481

Organismos 
internacionais e outras 
instituições 
extraterritoriais

    150     62    1 199     459

Totais 6 144 500 3 101 342 41 388 183 21 447 179
Fonte: IBGE (2009)

No  caso  da MRS Logística  seus  maiores  clientes  são  empresas  que se  encontram no 

grupo de indústrias extrativas, tendo como maior participação do total de carga transportada o 

minério  de ferro. A MRS Logística transporta basicamente duas classificações de produtos 

definidas  internamente:  as  Cargas  Gerais,  que  englobam  materiais  de  construção  civil,  

químico/petroquímico,  papel  e  celulose,  commodities  agrícolas,  materiais  automotivos, 

contêineres e outras cargas; e os  Heavy Houl’s, que se referem aos produtos de mineração, 

siderurgia,  metalurgia  e  aços  longos.  Abaixo,  na  Tabela  5.5,  segue  lista  de  produtos 

transportados pela MRS Logística em 2008 e 2009 em milhares de toneladas.
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TAB. 5.12. Cargas transportadas pela MRS Logística em 2008 e 2009 (mil)

GRUPO SUBGRUPO 2008 2009

1 - Minério de ferro Minério de ferro 97.838,50 92.415,70
2 - Indústria Siderúrgica, 
Cimento e Construção 
civil

Indústria Siderúrgica
7.904,20 5.921,50

Cimento 1.826,30 1.879,10
Indústria Cimenteira e 

Construção Civil 1.396,00 1.399,00

Carvão/coque 3.641,90 3.292,80
Granéis Minerais 4.294,20 3.617,70

3 - Setor Agrícola, 
Extração Vegetal e 
Celulose

Soja e Farelo de Soja
9.028,00 10.715,90

Extração Vegetal e 
Celulose

685,40 1.178,10

4 - Outras Mercadorias Contêiner 1.357,70 1.092,10
Carga Geral - Não 
Conteinerizada 7.877,70 7.433,00

Total 135.849,90 128.944,90
Fonte: MRS Logística S.A.(2009)

A MRS Logística se relaciona com muitos clientes nos dois segmentos oferecidos,  os 

principais  estão  listados  no  Quadro  5.3.  É  um  objetivo  da  empresa  ampliar  sua 

competitividade em soluções ferroviárias oferecendo aos seus clientes atendimento logístico  

amplo. Para isso a MRS desenvolve diversos projetos intermodais, inclusive transporte porta a 

porta32. A MRS Logística conta com um total de 550 locomotivas  e 14.800 vagões33 para 

realização de sua atividade fim. Além de equipamentos para o desempenho de sua função fim,  

a MRS utiliza maquinário específico para manutenção e controle de suas vias permanentes. 

Quadro 5.13. Segmentos e clientes da MRS Logística S.A.

Segmento de carga Clientes

32 Transporte Porta a Porta é entendido aqui como aquele realizado desde a origem inicial da carga até o seu 
destino final, sem haver a necessidade de mudança de transportador.
33 Do total de locomotivas 21 são utilizadas para o transporte de carga e 5 para operações de serviços internos 
como manutenção. A empresa possui 44 tipos diferentes de vagões de carga, sendo destinados para o transporte 
específico  de  determinadas mercadorias como minérios de  ferro,  contêineres,  grãos,  derivados  de  petróleo, 
cimentos  etc.  Disponível  em:  <  http://www.mrs.com.br/interna.php?nomPagina=mercado/segmentos_e_ 
clientes.php&IdSecao=1>, Acesso em 03 de Fevereiro de 2010.
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Heavy Houl’s Mineração Consórcio Serra Azul, CSN e Vale
Siderurgia e Metalurgia

Aços Planos Acesita,  ArcelorMittal  Tubarão,  Grupo 
CSN e Grupo Usiminas

Aços Longos Aços  Villares,  ArcelorMittal,  Confab, 
Grupo Gerdau,  Saint-Gobain  Canalização, 
Siderúrgica  Barra  Mansa  -  Votorantim 
Metais, Vallourec&Mannesman do Brasil

Metalurgia CBA - Companhia Brasileira de Alumínio e 
Votorantim Metais Juiz de Fora

Cargas Gerais Construção Civil Aremassa,  AB  Areias,  Camargo  Correa 
Cimentos,  Cimentos  Liz,  Cimento  TUPI, 
Ciplan,  Cimpor,  Holcim,  Lafarge  e 
Votorantim Cimentos

Químico e 
Petroquímico

BASF, Elekeiroz, Monsanto, NitroQuímica 
e Solvay

Papel e Celulose Companhia  Suzano de Papel e Celulose  e 
Votorantim Celulose e Papel (VCP)

Commodities 
Agrícolas

Bunge,  Caramuru,  Cosan,  Galvani, 
Heringer,  Louis  Dreyfus,  Moinho  Santa 
Clara e Moinho Anaconda

Automotivo DaimlerChrysler  do  Brasil,  General 
Motors, Ford, Fundição Regali e Toyota

Contêineres / 
Embarcadores / 
Operadores 
Logísticos

Aliança  Navegação  e  Logística,  Hamburg 
Süd,  ITRI,  Maersk  Logistics,  Mercosul 
Line,  Santos  Brasil,  Semp  Toshiba  e 
Sepetiba Tecon

Fonte: MRS Logística S.A. (2010)

A Figura 5.4 ilustra  a evolução do total de carga transportada pela MRS Logística de 

2002 a 2009, em milhares de toneladas úteis, indicando a relevância do transporte de minério  

de ferro para a empresa.
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FIG. 5.28. Total transportado MRS Logística de 2002 a 2009.
Fonte: ANTT (2009) e MRS Logística S.A. (2009)

O desempenho  em termos de carga transportada de 2009 foi inferior  ao ano de 2008, 

verificados na Tabela 5.5 (p, 152), por reflexos da crise financeira mundial, que foi deflagrada 

em meados do mês de Setembro de 2008. A empresa, sob efeito da diminuição da atividade  

econômica,  teve uma redução de sua produção, comparada ao realizado  durante o período 

anterior  a  crise,  do  mês  de  Outubro  de  2008  até  Setembro  de  2009,  quando  o  total 

transportado superou o período anterior, conforme pode ser verificado pela Figura 5.5.
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FIG. 5.29. Total de carga transportada por mês de 2008 a 2009.
Fonte: MRS Logística S.A. (2009)

A Figura 5.6 ilustra o controle acionário da empresa MRS Logística, que é divido por 

quatro empresas principais e outros acionistas,.
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FIG. 5.30. Composição acionária da MRS Logística.
Fonte: MRS Logística (2009)

A Gerdau, grupo empresarial  que atua nas áreas siderurgia e mineração, com sede na 

cidade de Porto Alegre - RS detém 1,33% de participação acionária  da MRS Logística.  A 

Usiminas,  que atua nas áreas de siderurgia,  mineração e operações portuárias,  com sede na 

cidade de Belo Horizonte - MG tem 11,13% de participação da MRS Logística. .A CSN, com 

22,93% de participação acionária da MRS Logística, com sede na cidade de Volta Redonda - 

RJ opera nos setores de mineração, siderurgia e cimento. A Vale do Rio do Doce, com sede  

na cidade do Rio de Janeiro - RJ, com 43,82% das ações da MRS Logística, atua nos setores 

de mineração, siderurgia e logística,  sendo que em suas operações logísticas conta com as 

transportadoras ferroviárias  EFVM, EFC e FCA.  Os  20,79% restantes  são  pertencentes a 

outros acionistas da MRS Logística. 

A malha sob a responsabilidade da MRS Logística S.A. tem alguns pontos de intercâmbio 

com outros operadores ferroviários. Com a FCA estes pontos ocorrem, ao norte da malha, nas  

cidades Engenheiro Lafaiete Bandeira - MG, Barreiro - MG e Miguel Burnier - MG, e ao sul 

de sua malha, nas cidades Barão de Angra – RJ, Bárbara - RJ e Três Rios - RJ. Com a EFVM 

a MRS Logística S.A. mantém intercâmbio, ao norte da malha, na cidade de Ouro Branco - 

MG. E a última empresa ferroviária que a MRS Logística S.A. tem intercâmbio de malha é a  

FERROBAN, à leste de sua malha, nas cidades de Jundiaí - SP, Lapa - SP e Perequê - SP.

A MRS Logística tem acesso aos portos de Sepetiba - RJ, Rio de Janeiro - RJ e Santos -  

SP. Destes três portos destaca-se o Porto de Santos, como sendo o maior em movimentação  

de  cargas  do  Brasil,  com um total  de  cargas  movimentadas  em 2008  de  81 milhões  de 

toneladas (PORTO DE SANTOS, 2010). Além desses portos a empresa atende ao terminal 
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privativo  de embarque de minério  de ferro de propriedade da Vale,  localizado  na Ilha  de 

Guaíba na Baía de Angra dos Reis - RJ.

O Mapa  com a malha  ferroviária  da MRS Logística  pode ser  visualizado  através  da 

Figura 5.7, onde os pontos de interconexão com outras ferrovias e portos são apresentados.

FIG. 5.31. Malha da MRS Logística S.A. e seus respectivos intercâmbios.
Fonte: Elaborado pelo autor

Conhecida como Ferrovia do Aço, a linha que liga Belo Horizonte e Barra Mansa, no Rio  

de Janeiro, é um corredor importante para a MRS Logística.  É por ali que passa a maior parte 

das cerca de 10 milhões de toneladas mensais que a ferrovia transporta. Com a movimentação  

constante  do  minério  de  ferro,  muito  dos  resultados  financeiros  da  MRS se  deve  a  essa 

ferrovia,  que começou a ser  construída em 1973, durante o último  ano do general Emílio  

Garrastazu Médici na presidência da República,  e só foi concluída 14 anos depois. (ANTF, 

2009)
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O então presidente da MRS Logística  em 2006, ao conceder uma  entrevista ao jornal 

Valor  Econômico,  cujo  tema era a  análise  setorial  do setor ferroviário 34,  salientou o peso 

exacerbado do minério de ferro, aço e afins no desempenho da MRS, afirmando que uma das  

preocupações da empresa para o futuro era a minimização da dependência deste segmento.

A MRS Logística,  a  exemplo  de outras empresas  de grande porte,  apresenta aos seus 

funcionários princípios fundamentais de trabalho, como por exemplo, seu código de ética.

A fim de expressar seu objetivo como empresa, a MRS Logística S.A. declara em sua 

missão35 que deseja "oferecer transporte de carga com foco na ferrovia, priorizando fluxos  

que gerem escala e relações de longo prazo, a preços competitivos e com previsibilidade,  

para agregar valor crescente ao negócio.”

Para a conquista deste objetivo ou missão a empresa estipulou alguns valores como seus 

pilares de gestão, listados a seguir: 

 Ter atitudes responsáveis;

 Ter atendimento impecável das necessidades de seus clientes, com eficiência 

de classe mundial;

 Ter  equipes  e  colaboradores  com  alto  desempenho,  motivados  e 

comprometidos:

A MRS Logística  conta com aproximadamente  3.800  funcionários  distribuídos  de 

acordo com o organograma representado pela Figura 5.8.

34 Disponível em <http://www.antf.org.br/> (Material institucional). Acesso em: 06 de Janeiro de 2010.
35 Disponível  em  <http://www.mrs.com.br/interna.php?nomPagina=aempresa/missao_e_valores.php&IdSecao= 
0>, Acesso em 02 de Fevereiro de 2010. 
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FIG.  5.32. Organograma da MRS Logística S.A..

Fonte: MATOS (2009).

A título de destaque foi indicado na FErro: Origem da referência não encontradaigura 5.8 

com um realce em vermelho a área responsável pela implantação e manutenção do SGI, que é 

a Gerência Corporativa de Qualidade, envolvendo as funções: Qualidade, Meio Ambiente e 

Segurança e Saúde Ocupacional. 

A gerência corporativa da qualidade é uma unidade composta por cinco analistas,  uma 

estagiária e um gerente corporativo. Conta, ainda, com o apoio de duas consultorias: uma em 

relação à manutenção e implantação do SGI e outra direcionada em desenvolver  estruturas 

para a modelagem organizacional.  Os analistas estão distribuídos pelos estados que a MRS 

atua, ou seja, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, e a base do gerente da área é a cidade 

de  Juiz  de Fora -  MG.  Para  uma  melhor  compreensão  deste setor  a  Figura  5.9 a  seguir  

apresenta o organograma daquela gerência (MACHADO, 2009). 

157



 FIG. 5.33. Organograma da Gerência Corporativa da Qualidade da MRS Logística S.A.
Fonte: MACHADO (2009)

A coordenação e manutenção de uma gestão por processos na organização, compete a 

gerência corporativa da qualidade. Para isto, a equipe dessa gerência recebe as orientações da 

consultoria  e  as  divulga  às demais  áreas,  auxiliando-as  no  desenvolvimento  dos trabalhos 

relacionados à estruturação da gestão por processos. 

As atividades principais desenvolvidas pelo setor são:

 Prestar suporte consultivo a todas as gerências;

 Realizar inspeções; promover treinamentos;

 Acompanhar as não-conformidades a partir dos planos de ação;

 Realizar mensalmente uma reunião de resultados com os multiplicadores da 

qualidade;

 Planejar e monitorar as atividades da auditoria interna; e
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 Acompanhar  as  consultorias  realizadas  tanto  em  relação  à  modelagem 

organizacional quanto em relação à implantação e manutenção do sistema de 

gestão integrada.

A equipe também acompanha indicadores dentro do escopo de certificação das Normas 

de sistemas de gestão, mantendo atualizado o sistema de consulta do SGI da MRS Logística,  

que é o aplicativo WebDesk, que será abordado no item 5.2.3.1 desta dissertação.

5.3.2.  SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO DA MRS LOGÍSTICA

O Sistema de Gestão Integrado da MRS Logística S.A. já  foi pensado antes mesmo da 

adoção dos sistemas de gestão da qualidade , do meio  ambiente,  da segurança e saúde no 

trabalho e da responsabilidade social.  A plataforma montada está preparada para adoção de 

outros  sistemas  de  gestão  como  o  da  SA 8000,  responsabilidade  social,  que  a  empresa 

pretende adotar para os próximos anos. Os sistemas abraçados pela empresa e a proposta de 

integração  são coerentes com Zwetsloot  (1995),  Bamber  et  al (2002),  Cerqueira  (2005) e 

Ribeiro Neto et al (2008) que descreveram a integração dos sistemas de gestão da qualidade, 

do meio ambiente, da segurança e saúde no trabalho e da responsabilidade social.

A Figura 5.10 ilustra a evolução dos sistemas de gestão adotados pela MRS Logística.  

Quando a empresa optou pela certificação, com base na norma ISO 9001, foi iniciado em 

2004 um projeto que visava não só adotar os critérios da NBR ISO 9001 (Qualidade), mas 

também  da  NBR  ISO  14001  (Meio  Ambiente),  a  OHSAS  18001  (Segurança  e  Saúde 

Ocupacional) e a SA 8000 (Responsabilidade Social).
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FIG. 5.34. Evolução das certificações conquistadas e metas da MRS 
Fonte: MRS Logística S.A.

A ISO 9001 foi adotada pela empresa em 2005. Inicialmente, apenas os processos Heavy 

Houl, já mencionado como sendo aqueles responsáveis pelo transporte de minério de ferro e 

produtos siderúrgicos foram certificados. Em 2006 a MRS foi a primeira ferrovia do Brasil 

com  licenciamento  ambiental  para  toda  a  sua  malha,  indicando  sua  preocupação  ao 

atendimento de requisitos legais e proporcionando pilares para adoção da ISO 14001 (ANTF, 

2009). Também em 2006 toda a instituição já  estava certificada pelo padrão ISO 9001, ou 

seja,  todos  os  processos  responsáveis  pela  execução  da  atividade  fim  da  organização, 

incluindo os outros tipos de cargas transportadas.

A MRS Logística optou por se certificar primeiramente pela ISO 9001, por entender que  

esta Norma oferece a oportunidade da organização de se adequar aos padrões internacionais  

estabelecidos por ela  e conquistar  os ganhos de imagem que a mesma  proporciona,  como 

reconhece De Cicco (2000).

Liao et al (2004) entendem que a visibilidade mundialmente aceita da série ISO 9000 no 

comércio  mundial,  acaba  proporcionando  a  adoção  pelas  organizações  em primeiro  lugar 

desta  Norma,  porque  em  alguns  casos,  a  ausência  de  uma  certificação  ISO  9001  é 

determinante para a aceitação da empresa em um certo mercado.
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No ano de 2007 a empresa parte para adoção em uma unidade piloto, P1 - 07, próxima a 

cidade de Conselheiro Lafaiete - MG, do SGI, certificando com a ISO 14001 e a OHSAS 

18001. Atualmente oito unidades estão operando o SGI, ou seja,  certificadas pelos padrões 

ISO 14001 e OHSAS 18001, além da ISO 9001 que está certificada em toda a organização. É 

um objetivo de longo prazo da empresa em questão participar do PNQ (Prêmio Nacional da 

Qualidade), mas para que isso ocorra a organização deseja antes calibrar o seu SGI através da 

adoção dos quatro sistemas de gestão, visando assim não deixar de atender a qualquer parte 

interessada.

A Política  do SGI que rege a atuação dos processos da MRS Logística baseia-se nos 

seguintes princípios básicos:

 Liderança  e  responsabilidade:  A  MRS,  ao  integrar  a  qualidade,  o  meio 

ambiente,  a  segurança  e  a  saúde  à  sua  estratégia  de  negócios,  firma  o 

compromisso de liderar junto aos seus colaboradores a busca da excelência nessas  

áreas e a constante melhoria da satisfação dos clientes internos e externos;

Mello (2007) percebe que a disponibilização de recursos necessários para o atingimento 

do êxito pretendido pelo sistema de gestão da qualidade depende essencialmente da vontade 

do seu principal decisor e, sendo assim, a sua participação na implantação e envolvimento de 

todos no comprometimento com o sistema é fundamental.

 Satisfazer aos clientes e demais partes interessadas: Garantir a qualidade dos 

processos,  produtos  e  serviços  contribuindo  para  tornar  o  transporte  de  carga 

ferroviário  competitivo  e  rentável,  satisfazendo  as  necessidades  dos  clientes,  

acionistas e parceiros; 

As organizações,  com destaque para a MRS Logística,  produzem impactando e sendo 

impactadas  por diferentes  partes  interessadas  no  negócio,  mas  devem fazê-lo  de  maneira  

responsável como denota Cerqueira (2005). Na concepção de Coelho (2000), um sistema de 

gestão integrado busca satisfazer às partes interessadas da organização. 

 Capacitação, Conscientização e Desenvolvimento de Pessoas: A capacitação, a 

conscientização  e  o  desenvolvimento  de  pessoas  devem  ser  continuamente 
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promovidos,  de modo a reforçar o comprometimento dos colaboradores com o 

desempenho em qualidade, produtividade, meio ambiente, segurança e saúde;

Pessoas de todos os níveis  é a  essência de uma  organização e seu total envolvimento  

possibilita que suas habilidades sejam usadas para o benefício da organização (ISO,2009). Na 

MRS todos os atores têm um papel importante no desenvolvimento das estratégias, processos 

e rotinas, minimizando erros e otimizando a produtividade e os resultados. 

 Preservar  o Meio Ambiente:  Os  aspectos inerentes às  atividades,  produtos e 

serviços da MRS são identificados e avaliados.  Aqueles que gerarem impactos 

significativos são gerenciados,  de modo a evitar a ocorrência  de acidentes e/ou 

minimizar os seus efeitos, bem como prevenir a poluição do meio ambiente;

Nos  países  em  desenvolvimento,  as  empresas  de  maior  inserção  internacional  -  

multinacionais,  exportadoras,  aquelas  que  dependem  de  financiamento  externo  -  vêm 

incorporando a responsabilidade ambiental (MAIMON, 1999). Essa preocupação também já é 

vislumbrada pela MRS, em que os impactos da atividade são avaliados, visando a adoção de 

tecnologias limpas e menos poluentes. 

 Garantir  a  Segurança  e  Saúde  Ocupacional:  A  MRS  mantém  postura  de 

previsão  e  antecipação  quanto  aos  riscos  inerentes  às  atividades,  produtos  e 

serviços, garantindo a proteção das pessoas, das instalações e equipamentos;

Benite  (2004)  acredita  que  a  organização  deve  adotar  uma  visão  prevencionista  dos 

acidentes, na qual não se deve esperar que haja uma lesão corporal, ou até mesmo uma morte 

para  que  seja  identificada  a  existência  de  um problema  no  ambiente  de  trabalho.  Neste 

contexto a MRS Logística exprime sua preocupação com a SST com este princípio.

 Relacionamento com a Comunidade: A MRS deve informar regularmente sobre 

os  riscos  eventualmente  decorrentes  de  suas  atividades,  e  contribuir  com  a 

segurança e o bem estar das comunidades onde atua;
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Esse princípio  confirma  a relevância  do reconhecimento da comunidade, lembrado por 

Mendonça (2002), como parte interessada da organização e a preocupação com os impactos 

possíveis  de suas atividades causadas à sociedade. O Quadro 5.4 apresenta alguns projetos 

sociais desenvolvidos pela MRS Logística.

Quadro 5.14. Algumas das ações sociais , internas e externas, proporcionadas pela MRS 

PROJETOS INTERNOS

Estação MRS

Programa de rádio, que usa o CD ao invés de ondas eletromagnéticas. 
Enquanto Inspetores, Maquinistas, Auxiliares de Maquinistas, Agentes de 
Estação e Manobradores aguardam o serviço, ouvem o programa e têm 
oportunidade de ficar por dentro de tudo o que acontece na Empresa.

Sabadão da Família
Evento de integração,  realizado na empresa,  com foco no aspecto de 
Qualidade de Vida e Lazer.

Mulheres de Ouro

O objetivo é envolver mães,  esposas e filhas dos colaboradores numa 
ampla campanha de segurança, propagando conceitos de prevenção de 
acidentes,  além  dos  limites  institucionais.  Há  a  Integração  Família  x 
Empresa, estimulando o sentimento de orgulho por pertencer ao ambiente 
da MRS.

Nascer MRS

O Nascer MRS visa dar boas vindas aos novos integrantes da Família 
MRS.  Todos  os  filhos  de  colaboradores  nascidos  desde  o  início  do 
Programa  recebem  um  “kit  bebê”,  com  11  peças  úteis  aos  primeiros 
meses de vida.

Copa MRS

Promove  a  integração  das  diversas  áreas  operacionais  da  empresa 
utilizando como meio a atividade esportiva, possibilitando melhoria das 
relações  interpessoais  e  inter-áreas  e  contribuindo  também  para  a 
melhoria das comunicações no dia-a-dia das atividades operacionais.

Projeto Prevenir - Vida 
Mais Saudável

O projeto visa promover cuidados de prevenção e promoção da saúde, 
busca de hábitos mais saudáveis e integração e lazer em família.

PROJETOS EXTERNOS (continua)

Admirável Mundo Novo 
Musical

Casa do Acolhimento Luz da Eternidade: Objetiva estimular, através da 
música,  o  desenvolvimento  cognitivo  e  psicossocial  de  crianças  e 
adolescentes entre 6 e 17 anos.

Amigo Cidadão
Associação dos Amigos: Voltado para crianças e adolescentes do bairro 
de Lourdes, em Juiz de Fora, situado às margens da linha férrea.

Bombeiro Mirim
Atende jovens com idade entre 9 e 15 anos e idosos de baixa renda 
familiar. São 300 alunos, divididos em 10 turmas de 30 participantes.

Boneco Especial

Teatro  de  bonecos,  atividades de  jardinagem  e início do  processo  de 
alfabetização são algumas das atividades realizadas pelo projeto, criado 
pela  Creche  Bom  Pastor  de  Ibirité  (MG).  Atende  30  portadores  de 
transtorno metal,  oriundos de escolas da rede municipal  de  ensino de 
Ibirité e Belo Horizonte, ou abandonados pela família

Cidadania e Afetividade

Curumim -  Prefeitura Municipal  de  Belo  Vale:  Oficinas  pedagógicas  e 
artesanais e aulas de informática são algumas das atividades oferecidas 
pelo projeto, realizado na região de Belo Vale, em Minas Gerais. Atende 
100 jovens, com faixa etária entre 6 e 14 anos.

PROJETOS EXTERNOS (conclusão)
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Esporte Nota 10

Prefeitura  Municipal  de  Matias  Barbosa:  Melhorar  a  qualidade  da 
educação básica por meio de acesso à prática esportiva com orientação 
adequada. Este é um dos objetivos do projeto, realizado no município de 
Matias Barbosa, em Minas Gerais. Atende mais de 700 jovens, na faixa 
etária entre 5 e 13 anos.

Fonte:www.mrs.com.br

A ações sociais externas e internas propostas pela MRS logística estão em consonância 

com o que Cerqueira (2005) preconiza:

 Ações sociais externas:  com objetivo  de satisfazer  às necessidades  de uma 

sociedade ou de uma  comunidade  específica,  podendo incluir,  entre outros, 

ações  e  projetos  voltados  à  preservação  do  meio  ambiente,  à  educação,  à 

promoção  de cidadania  e  à  capacitação  profissional,  visando  à  geração  de 

trabalho e renda.

 Ações sociais internas: com o objetivo de proporcionar aos seus funcionários 

melhor  qualidade  de  vida  no  trabalho,  envolvendo,  entre  outros  aspectos, 

aqueles relacionados à segurança, à saúde ocupacional,  às condições do meio 

ambiente  de  trabalho,  à  remuneração,  à  discriminação  e  ao  respeito  dos 

direitos dos empregados.

Muito frequente é o uso destes dois termos, programas ou projetos, para classificar ações 

sociais, sejam elas realizadas por organizações sociais, institutos ou empresas.

 Gestão de Fornecedores e Contratadas: Critérios de qualidade, segurança, meio 

ambiente  e  saúde  ocupacional  devem  ser  utilizados  pela  MRS  na  seleção  e 

avaliação contínua dos fornecedores e contratadas, exigindo um comportamento 

compatível com o estabelecido internamente;

Uma organização e seus fornecedores são interdependentes, e uma relação de benefícios 

mútuos  e  respeito  aumentam  a  capacidade  de  ambos  agregarem  valor  e  atenderem  às 

expectativas das outras partes interessadas. (MELLO, 2007)
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 Comunicação: A MRS se responsabiliza pela implementação e manutenção desta 

política e dos objetivos e metas desdobrados, através de uma ampla  divulgação 

aos clientes, colaboradores e demais partes interessadas;

Convém que a alta administração da organização defina e implemente um processo eficaz 

e eficiente para a comunicação dentro do escopo do SGI (MELLO, 2007). A MRS logística  

por  meio  do  procedimento  normativo  PN-MSS-0018:  Diretrizes  para  comunicação  de 

qualidade,  meio  ambiente,  saúde  e  segurança,  tem por finalidade  estabelecer  e  garantir  a 

adequada comunicação entre todos os níveis e funções.

 Processo de Melhoria Contínua:  Implementar e manter o Sistema  de Gestão, 

revisando  periodicamente  a  política,  os  objetivos  e  metas  da  qualidade,  meio  

ambiente, segurança e saúde ocupacional, provendo análises críticas sistemáticas 

baseadas em fatos e dados, garantindo a melhoria contínua de todos os processos 

da MRS e a eficácia do Sistema de Gestão, conforme apontado por Juran (2007).

As  medições  são  ferramentas  preciosas  para  a  tomada  de  decisão,  porque  oferece  a 

oportunidade de se basear em fatos e dados, como já preconizado pelo princípio dos sistemas 

de gestão – abordagem factual para a tomada de decisões, permitindo a melhoria contínua de 

processos e de todo o sistema (MELLO, 2007).

Percebe-se que a empresa, ao estabelecer tais princípios,  buscou uma proximidade com 

os princípios gerais dos sistemas de gestão, relacionando-os a sua realidade (CERQUEIRA. 

2005 e RIBEIRO NETO et al, 2008) . 

As  empresas  ao instituir  um principio  que visa  atender  e  satisfazer  a todas as partes 

interessadas demonstra consonância com a tendência dos sistemas de gestão integrados, que 

não é apenas o cliente que merece atenção na hora de se estabelecer políticas,  objetivos e 

metas, e sim todos aqueles que de alguma forma serão impactados pelas ações e resultados da 

empresa como acionistas, clientes, fornecedores, sociedade, funcionários e governo (SLACK, 

2009).

Os  princípios  estabelecidos  pela  MRS Logística  para o seu  SGI também destacam a 

preocupação  com meio  ambiente,  considerados por Maimon  (1999)  como  uma tendência 

entre as empresas, qualidade de vida de seus funcionários, como apregoado por Benite (2004), 

e atuação na comunidade, salientado por Mendonça (2002), fazendo com que os requisitos de 

seus  respectivos  sistemas  ambientais,  segurança  e  saúde  no  trabalho  e  a  futura 
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responsabilidade social sejam reconhecidos como direcionadores das atividades da empresa 

como denota Cerqueira (2005).

Atualmente todos os processos da empresa, com já foi dito, são certificados pelo padrão 

ISO 9001 e oito unidades possuem adequação aos padrões ISO 14001 e OHSAS 18001. O 

mapa  do SGI  da MRS Logística  pode  ser  melhor  visualizado  através  da  Figura  5.11.  A 

empresa está de maneira gradual certificando todas as unidades, áreas e setores aos padrões 

ISO 14001 e OHSAS 18001. Como é um processo lento de adequação às exigências de tais 

procedimentos a empresa acredita que até 2015 toda a MRS Logística esteja certificada pelos 

padrões  ISO  14001,  OHSAS  18001  e  SA  8000,  sendo  que  esta  última  ainda  não  foi 

implementada em nenhuma unidade da instituição.

 FIG. 5.35. Mapa do SGI da MRS Logística.
Fonte: MRS Logística S.A.
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Uma questão importante para as empresas que pretendem ser certificadas pelo padrão 

ISO 9001 é o mapeamento de seus processos, além do mais um dos princípios dos sistemas de 

gestão normalizados é a  abordagem para uma gestão por processos,  a  fim de garantir  um 

“auto-conhecimento”  por  parte  da  organização  sobre  suas  atividades.  Cerqueira  (2005) 

reconhece que a variabilidade de processos internos das organizações é responsável por uma 

série de custos, sendo assim, importante o seu mapeamento e acompanhamento.

Para a  ISO 9001 uma  organização  que  deseja  funcionar  de maneira  eficaz,  tem que 

determinar  e  gerenciar  diversas  atividades  interligadas.  Uma  atividade  ou  conjunto  de 

atividades  que usa recursos e que é gerenciada de forma  a possibilitar  a transformação de 

entradas em saídas é considerada um processo. 

A aplicação de um sistema de processos em uma organização, junto com a identificação,  

interações  desses  processos  e  a  sua  gestão  para  produzir  o  resultado  desejado,  pode  ser 

referenciada como a abordagem em processos.

Para se adequar a este princípio da ISO 9001, e por consequência dos demais sistemas de  

gestão, a  MRS Logística  construiu  uma  estrutura que dá uma  visão  geral  de seus  macro 

processos (Figura 5.12)

 FIG. 5.36. Mapa de Processos da MRS Logística S.A..
Fonte: Manual SGI da MRS Logística S.A.
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Segundo o Manual do SGI da MRS os processos definidos na Figura 5.12 são modelados 

através da junção de diversas áreas (estrutura funcional), descritas a seguir:

 Direcionamento  Estratégico:  Planejamento  em  Longo  Prazo,  escritório  de 

projetos;

 Geração  de  Demanda: Gestão  Comercial,  Gerências  de  Negócios  (todas), 

Marketing e Logística;

 Atendimento ao Cliente: Planejamento e Controle da Operação (PCO), Centro 

de  Controle  Operacional  (CCO),  Engenharia  de  Operação,  Unidades  de 

Atendimento (Operação de Trens,  Pátios e Terminais  de Minas  Gerais,  Rio de 

Janeiro e São Paulo);

 Disponibilização  de  Ativos:  Engenharia,  Planejamento  e  Controle  da 

Manutenção  (todos),  Manutenção  de  Locomotivas,  Vagões,  Via  Permanente, 

Eletroeletrônica e Produção Industrial;

 Suprimento  de  Meios:  Compras  de  Materiais,  Compras  de  Serviços, 

Planejamento e Controle de Suprimentos (PCS);

 Gestão  de  Recursos  Financeiros:  Faturamento,  Operações  Financeiras  e 

Tesouraria;

 Gestão Orçamentária: Orçamento e Custos;

 Integridade  Corporativa: Contabilidade,  Gestão  de  Risco,  Arrendamento  e 

Patrimônio e Planejamento e Consulta tributária;

 Gestão Integrada: Qualidade e MASST (Meio Ambiente, Saúde e Segurança do 

Trabalho);
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 Gestão de Pessoas: Treinamento, Recrutamento e Seleção, Desenvolvimento de 

Pessoal, Administração de Pessoal e Relação Trabalhista; 

 Gestão da Informação: Suporte e Operação de Sistemas;

Com já mencionado, uma consultoria foi contratada, e desde 2001 auxilia  a empresa no  

mapeamento de seus processos, migrando  a empresa de uma visão funcional para uma visão  

por processos. Para se atingir este objetivo foi construída uma ferramenta para a modelagem 

dos processos da empresa. O nome dado a esta ferramenta foi “ferramenta de modelagem do 

sistema  gerencial  (FMSG)”,  sendo  através  dela,  os  processos  desdobrados,  analisados  e 

otimizados, enfocando as funções organizacionais nos seus clientes internos e externos.

Como um requisito da ISO 9001 é determinar  a hierarquia de documentos necessários  

para as operações da empresa, a Figura 5.13 a seguir representa a hierarquia de documentação 

do SGI da MRS Logística S.A, semelhante ao modelo elaborado por Ribeiro Neto et al (2008) 

na Figura 3.4 (p, 78).

Legenda
PSGI - Política do Sistema de Gestão Integrado PO - Procedimento Operacional

MSGI - Manual do Sistema de Gestão Integrada PM - Procedimento de Manutenção

PN - Procedimento Normativo PEF – Procedimento de Embarque Ferroviário

PG - Procedimento Gerencial EPS - Especificação de Produto ou Serviço

PR - Procedimento de Rotina ETE - Especificação Técnica da Engenharia

FIG. 5.37. Estrutura de Documentação do SGI da MRS Logística.
Fonte: Manual do SGI da MRS Logística
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Segundo  o documento  interno  PN-QLD-0001 (Controle  de  Documentos),  os tipos de 

documentos do Sistema de Gestão Integrada aplicados à MRS são:

 PSGI - Política do Sistema de Gestão Integrada: Estabelece as instruções e 

diretrizes globais da MRS relativas à Qualidade, Meio Ambiente,  Segurança e Saúde 

Ocupacional formalmente expressas pela alta direção;

A alta administração também deve comprovar, por meio de evidências objetivas,  sobre 

seu comprometimento como os SGQ, estabelecendo políticas que sejam visíveis e alcançáveis 

por todos como pondera Oliveira (2004).

 MSG - Manual do Sistema de Gestão: Estabelece as diretrizes para a MRS, 

que  devem  ser  seguidas  para  assegurar  que  os  produtos  da  Empresa  atendam  aos 

requisitos dos clientes e às normas de Qualidade, Meio Ambiente e Saúde e Segurança 

aplicáveis;

A  PAS  99:2006,  no  item  4.4.3.1  referente  à  documentação  necessária  de  um  SGI 

determina a inclusão de uma manual de sistema, onde neste devem ser descritos os principais  

elementos  do  sistema  de  gestão  e  suas  interações,  incluindo  políticas,  processos  e 

procedimentos comuns e referências a documentos a eles relacionados.

 PN - Procedimento Normativo:  Estabelece orientações para o Sistema de 

Gestão Integrada, define diretrizes que devem ser seguidas por toda a empresa para o 

atendimento  aos  modelos  normativos  e  requisitos  legais  aplicáveis  relacionados  a 

Processo, Meio Ambiente, Saúde e Segurança;

 PG - Procedimento Gerencial: Define as estratégias e/ou determinações da 

própria MRS. Normalmente os PG’s definem responsabilidades para mais de uma área 

e/ou processo da MRS;

 PR - Procedimento  de Rotina:  Descreve  de  forma  sequencial  os passos 

necessários para o cumprimento de uma rotina; entende-se como rotina um roteiro de 

ações e decisões logicamente encadeados e realizados de maneira ininterrupta que levam 
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a  realização  de  um  serviço  prestado.  O  PR  deverá  ser  derivado  da  modelagem 

organizacional;

 PO - Procedimento Operacional:  Descreve de forma sequencial as etapas 

necessárias para cumprimento de um passo crítico do PR. Entende-se como passo cada 

uma das ações e decisões encadeadas que formam uma rotina, é o nível mais detalhado 

de  procedimento  dentro  do  Sistema  de  Gestão  Integrada  da  MRS.  O  PO  deverá, 

obrigatoriamente, ser derivado de um Procedimento de Rotina (PR).

 PM –  Procedimento  de  Manutenção:  Descreve  de  forma  sequencial  as 

etapas necessárias para cumprimento de uma atividade de manutenção proveniente do 

SIGMA. Entende-se por atividade  de manutenção  as tarefas referentes aos ativos da 

Malha Ferroviária e Material Rodante.

 EPS - Especificação de Produto ou Serviço:  Estabelece as características 

de  um  produto,  serviço  ou  sistema  de  informação  para  aquisição  ou  implantação,  

podendo ser matéria-prima, produtos, materiais diversos, peças, serviços de terceiros ou 

recomendações que influenciem no Sistema de Gestão Integrada da MRS.

 ETE  –  Especificação  Técnica  da  Engenharia:  Detalhamento  das 

características técnicas de um produto ou de uma atividade de manutenção, para fins de 

padronização dos mesmos no âmbito da MRS;

 PEF  –  Procedimento  de  Embarque  Ferroviário:  Define  a  maneira  de 

realizar o acondicionamento das cargas, garantindo assim a integridade das mesmas e o 

atendimento aos requisitos estabelecidos pelo cliente e/ou partes interessadas.
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5.3.2.1  SISTEMA WEBDESK

Todos os procedimentos normativos,  gerenciais,  de rotina e operacionais  aplicáveis  ao 

SGI da MRS Logística estão publicados no WebDesk (software de controle de documentos). 

A Figura 5.14 apresenta a interface do usuário com o aplicativo WebDesk.

 FIG. 5.38. WebDesk - Sistema para controle de documentos da MRS Logística.
Fonte: MRS Logística S.A.

O WebDesk  foi desenvolvido  como uma solução  de  gestão integrada de processos e 

documentos  que  organiza,  gerencia  e  distribui  informações.  Promove  o  gerenciamento 

eletrônico de documentos, a otimização dos processos de negócio, a distribuição/controle de 

conteúdos e processos.

É por este aplicativo que a organização acompanha o tratamento de não conformidades 

quando diagnosticadas. Geralmente este processo ocorre durante auditorias internas realizadas 

pela empresa (CERQUEIRA, 2005, OLIVEIRA, 2004, MELLO, 2007 e RIBEIRO NETO et  

al, 2008). Quando um auditor identifica uma não conformidade dá-se início  a um processo  
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que termina com a eliminação daquela não conformidade. O esquema apresentado pela Figura 

5.15 destaca todo o processo acerca de uma não conformidade registrada na MRS Logística 

Quem Quando Ferramenta Pré-Requisito

Auditor / Área

Inspeção / 
Auditoria / 
Notificação 

Órgão controle

WebDesk
Não Atendimento 

Requisito 
Normativo

Gestor da área
Em até 2 dias do 

recebimento
WebDesk

Ação que atue no 
efeito

Delegado pelo 
gestor

Em até 10 dias do 
recebimento

WebDesk
Identificar a causa 

raiz.

Definido por 
quem analisa 

causa
Em até 5 dias WebDesk

Bloquear a causa 
raiz.

Definido pelo 
elaborador do 
plano de ação.

Prazo definido no 
plano.

WebDesk -

Emissor do 
RNC.

Data definida no 
RNC.

WebDesk
Atestar a melhoria 

no processo.

Emissor do 
RNC.

Após a 
comprovação da 

eficácia do 
tratamento

WebDesk

FIG. 5.39. Processo de uma RNC (Registro de Não Conformidade) da MRS Logística.
Fonte: MRS Logística S.A.

O emissor da não-conformidade ficará responsável de registrá-la no aplicativo WebDesk 

(Figura 5.16).  Neste software há uma área específica  para abertura de não-conformidades,  

onde o responsável pela abertura deve fornecer o máximo de informações como área onde se 

identificou a não-conformidade, tipo de ocorrência e, também,  uma descrição detalhada do 

fato, apontando inclusive o item da Norma que não foi atendido.
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FIG. 5.40. Abertura de uma Não-Conformidade no sistema WebDesk.
Fonte: MRS Logística S.A.

O gestor responsável pela área onde foi diagnosticada a não-conformidade parte para uma 

ação de análise  sobre as possíveis  causas do fato. Para elaboração desta etapa o aplicativo  

WebDesk é dotado de uma ferramenta chamada Diagrama de Ishikawa36 que visa através de 

um  brainstorming37 com os integrantes do setor identificar  as possíveis  causas que deram 

origem àquela não-conformidade, exemplificado pela Figura 5.17.

FIG. 5.41. Diagrama para análise das possíveis causas de uma não-conformidade.
Fonte: MRS Logística S.A.

Após a análise das causas e a descoberta do motivo que gerou a não-conformidade parte-

se  para  a  realização  de  um plano  de  ação  com o  objetivo  de  bloquear  a  causa  raiz  do  

36 Também  conhecido com  Diagrama de  Causa  e Efeito ou  Diagrama Espinha de  Peixe  pelo  seu  formato 
parecido com uma espinha de peixe. Este diagrama foi  vislumbrado por Kauro Ishikawa, guru de qualidade 
japonês, que foi um dos responsáveis pela ascensão do Japão como referencial de produtos com qualidade.
37 O  termo  pode  ser  traduzido  para  a  língua  portuguesa  como  tempestade  de  idéias.  A  técnica  prevê  a 
participação de um grupo motivado para geração de opiniões sobre determinado tema.
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problema. A Figura 5.18 apresenta a etapa de confecção do plano de ação no WebDesk. Na 

etapa de definição  de Plano  de Ação, devem-se definir  quais serão as ações tomadas para 

resolver  a(s)  causa(s)  que  foram  determinadas  na  etapa  anterior,  com  os  respectivos 

responsáveis  por cada ação e o prazo previsto para a conclusão de cada uma delas.  Deve 

também ser definida uma data provável para verificação da eficácia das ações tomadas.

Uma  vez  definido  o  Plano  de  Ação,  todas  as  pessoas  que  foram  escolhidas  como 

responsáveis pelas ações serão automaticamente notificadas por e-mail para que a ação deva 

ser executada.

FIG. 5.42. Campo disponível no WebDesk para elaboração de planos de ação.
Fonte: MRS Logística S.A.

O colaborador responsável pela abertura do registro de não-conformidade, após todas as 

ações serem concluídas,  recebe a notificação de que deve agora avaliar a eficácia das ações 

tomadas.  Se  ele  considerar  eficazes  as  ações,  deve  fazer  seus  comentários  no  campo 

correspondente  e  enviar  para a  atividade  onde se  originou a não  conformidade.  Caso  ele  

considere  que as  ações  não  foram eficazes,  deve  fazer  suas  observações  e  enviar  para o 

gerente da área para que as devidas ações sejam tomadas.

O WebDesk, além da importante tarefa de acompanhar o andamento do tratamento dado 

a não-conformidades, também é a fonte principal de consulta de funcionários relacionado aos 

documentos referentes ao SGI. Fonte de consulta  única  é um instrumento coerente com a 

proposta de um sistema de gestão integrado que visa à concentração de documentos em uma  

única fonte, evitando-se assim redundâncias  e perdas de tempo na procura de informações 

como aponta De Cicco (2000).
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5.3.2.2  MAIORES DIFICULDADES PERCEBIDAS NA IMPLEMENTAÇÃO DO SGI

Das dificuldades de implementação do SGI, que começou com a ISO 9001 em 2005, os 

participantes do processo listaram como a mais significativa a pouca experiência dos gestores 

responsáveis pela implementação. 

Cumpre mencionar também o fato da equipe responsável pela implementação, formada 

por apenas cinco componentes, ficar  sediada em Juiz de Fora, dificultando sobremaneira o 

processo  de implementação.  Em virtude  da  equipe  ser  muito  pequena  todo o esforço  de 

diagnóstico  e  mapeamento,  mesmo  com auxílio  de  uma  consultoria,  foi  demasiadamente 

extenuante, tornando esta etapa desgastante. Outro ponto relevante se consubstancia no caso 

de a empresa ser muito grande, com 55 unidades operacionais  e  administrativas,  distantes 

entre si,  tornando  o contato com a realidade das operações muito complexa.  Aqueles  que 

estavam implementando o sistema  de gestão tinham pouca noção das atividades que eram 

desempenhadas no campo. 

A seguir as principais dificuldades de implementação e manutenção do SGI da MRS:

 Falta  de  experiência  da  gerência  de  qualidade  que  foi  constituída  para  a 

implantação do SGI.;

 Queixas relacionadas ao desempenho da consultoria,  que, na percepção dos 

funcionários,  demoraram  a  identificar  as  reais  necessidades  para 

implementação do SGI;

 A empresa de consultoria iniciou a implantação com o projeto piloto do SGI 

na  unidade  P1-07,  sendo  distante  do  corporativo  (Juiz  de  Fora)  que  é  a  

unidade  que  possui  um  número  maior  de  colaboradores.  Após  isso,  a 

implantação deu continuidade em outros sites distantes como Paranapiacaba - 

SP e Piaçaguera - SP. Tal situação proporcionou uma falta de interação entre 

o  corporativo,  responsável  pela  gestão  do  SGI,  e  as  unidades  onde  os 

sistemas  estavam em implementação  ou operação. Esta falta  de interação 

causou desconfiança dos colaboradores no campo, que pensavam sobre o SGI 

como mais um modismo que traria burocracias desnecessárias;
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 A modelagem de  processos  não  atingiu  todos os  colaboradores,  ou  seja,  

apenas os operadores de modelo sabiam manipular  a ferramenta, e também 

podiam  gerar  rotinas  e  entregas.  Os  operadores  de  modelo  eram pessoas 

capacitadas  para  manipular  a  ferramenta  de  modelagem,  onde  incluíam 

rotinas,  fornecedores,  insumos  e  produtos.  Havia  um operador  para  cada 

processo, ou seja, um operador para o processo Integridade Corporativa, um 

operador  para  o  processo  Auditoria  Interna  e  assim  sucessivamente.  O 

conhecimento ficou restrito num grupo de pessoas. Havia o macro fluxo de 

cada processo e grande parte dos colaboradores não sabiam explicá-lo e onde 

suas atividades estavam;

 A cultura sedimentada na empresa era estatal e isso foi um grande desafio  

para o gestor da gerência de qualidade e toda a diretoria;

 Como  foi  criada  a  gerência  de  qualidade,  os  colaboradores  e  gestores 

pensavam que a responsabilidade pela implantação e manutenção do SGI era 

somente da gerência de qualidade, não havendo um envolvimento e empenho 

por parte da grande maioria;

 Havia a figura dos multiplicadores da qualidade nas gerências,  muitas vezes 

os mesmos  eram estagiários  e  isso  foi  ruim,  porque eles  ficavam por um 

período curto na empresa e não tinham poder de decisão e o processo não 

tinha continuidade; e

 Falta  de  padronização  de  processos  da  empresa.  A  maioria  dos 

procedimentos  eram muito  antigos  e  desatualizados,  pertencentes  à  antiga 

RFFSA.  Foi  necessário  um  esforço  grande  de  mapeamento  destes 

procedimentos e identificação daqueles que ainda estavam vigentes e aqueles 

passíveis de adequação. 
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5.3.2.3  BENEFÍCIOS APONTADOS NA ADOÇÃO DO SGI

Os responsáveis pelo SGI da MRS Logística mencionam o fato de a ISO 9001 ter sido a 

primeira Norma implementada. Segundo os participantes do processo inicial de certificação, 

todo o esforço necessário para a adequação aos requisitos exigidos pela ISO 9001 facilitou a  

adoção  dos  outros  sistemas  de  gestão.  Este  foi  um  aspecto  positivo  relatado  para  a 

implementação de outros sistemas de gestão e a construção do SGI.

A seguir  será apresentada uma lista com os benefícios percebidos pelos integrantes da 

equipe responsável pelo SGI da MRS Logística:

 Melhoria das condições de trabalho: Principalmente dos trabalhadores que 

atuam no  campo,  como  por  exemplo,  os maquinistas  e  manobradores  de 

pátio. As condições de trabalho daqueles trabalhadores eram muito adversas,  

o maquinista,  por exemplo,  não tinha  local na locomotiva para fazer  suas 

necessidades fisiológicas, sendo que ficava na cabine, em média, 12 horas, às 

vezes  sem  almoço.  Isto  era  resultado  da  falta  de  projeto  da  gerência  de 

planejamento e controle da operação;

 Auto-conhecimento: Com a descrição de cargos, mapeamento de processos, 

procedimentos, a MRS conseguiu fazer um monitoramento de sua gestão por 

meio de indicadores de atendimento e de rotina;

 Acompanhamento de indicadores: Os indicadores de todas as gerências são 

monitorados mensalmente através de reuniões da diretoria o que permite um 

acompanhamento do desempenho de cada uma delas;

 Unicidade de comunicação:  Os gestores falam a mesma língua  para suas 

respectivas  gerências,  pois  as diretrizes já  estão definidas,  os processos já 

estão mapeados (relação cliente-fornecedor). Cabe aos gestores fornecer os 

insumos, infra-estrutura, recursos para que suas equipes atinjam o resultado 

esperado;
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 Localização  de  documentos:  A  rastreabilidade  de  informações  foi  outro 

benefício através de uma sistemática de controle de registros;

 Envolvimento  da  Alta  Administração:  Um maior  comprometimento  da 

diretoria com questões relacionadas ao meio ambiente, saúde e segurança do 

trabalho, processos, satisfação do cliente e melhoria do produto;

 Identificação  e  solução  de  problemas:  Os  problemas  que acontecem na 

empresa passaram a ser diagnosticados desde a causa raiz, a fim de se evitar  

sua reincidência, como por exemplo, acidentes ferroviários, de trabalho, que 

são tratados de maneira a mitigar o problema.  São feitas investigações até 

descobrir  a  causa  raiz.  São  tratados  como  não-conformidades  e  são 

monitorados pelo SGI;

 Qualidade de vida no trabalho: Iniciou-se, por exemplo, um programa de 

medicina do sono para os maquinistas visando melhorar a qualidade de vida 

dos mesmos;

 Reconhecimento de perigos e riscos: Os perigos e danos foram levantados 

para  todas  as  atividades,  permitindo  identificar  quais  atividades  possuem 

mais riscos e quais equipamentos de proteção serão necessários. E também os 

colaboradores  estão  conscientes  quanto  a  esses  riscos  de  modo  que  eles 

sabem quais equipamentos de proteção individual usar; 

 Visão holística: Uma visão consolidada das atividades com os impactos que 

elas  podem trazer;  uma  única  documentação  que  atenda  às  três  Normas 

diminuindo  a  quantidade  de  documentação  da  empresa;  uniformidade  da 

documentação  otimizando  os treinamento  necessários;  e  racionalização  de 

recursos (treinamento, material de divulgação, quadros, equipe etc.).

Visão holística é um dos benefícios apontados por Ribeiro Neto  et  al (2008) e Coelho 

(2000),  proporcionando uma "imagem única",  sintética de todos os elementos da empresa, 

facilitando a tomada de decisões.
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Segundo a Reunião de Análise Crítica do SGI (RAC - 2008), unidades em operação com 

o sistema integrado apresentaram resultados favoráveis em relação à geração de resíduos e 

consumo de energia elétrica. Em alguns casos, como o site de P1-07, a redução de resíduos 

contaminados foi de 33% em 2008, superando a meta estipulada de 3% de redução.

De acordo  com o  RAC  2008,  a  seguintes  melhorias  foram destacadas  pela  auditoria 

interna realizada em Setembro de 2008 em comparação com a que foi realizada em Novembro 

de 2007:

 Controle  de  registros  (conhecimento  e  agilidade  na  localização  das 

informações);

 Envolvimento e conscientização da Base Operacional;

 Limpeza e Organização nos ambientes de trabalho;

 Efetividade nos Programas de Redução do Consumo de Recursos Naturais 

(descrição: Torneio Diesel e ações para economia de Energia Elétrica);

 Infra-estrutura (Instalações físicas);

 Navegação  no  WebDesk  e  conhecimento  do  sistema  por  parte  dos 

colaboradores;

 Inserção / Utilização de nova ferramenta de gestão (GERROT). Melhoria no 

controle da gestão.

A empresa vem apresentando uma redução do número de acidentes de trabalho. No ano 

de 2006, ano de implementação do SGI, foram registrados 53 acidentes. Já no ano de 2009 

foram registrados 12 acidentes,  uma redução de 77,36% no  total de acidentes de trabalho 

registrados pela empresa.

Este comprometimento com a melhoria contínua resulta em prêmios para a empresa, que 

foi escolhida  pela  Revista  Ferroviária,  periódico  com publicação  na  área de transporte de 

carga e passageiros ferroviários,  a melhor  operadora de cara em 2009, com um volume de 

111,2 milhões de toneladas (REVISTA FERROVIÁRIA, 2010). 
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5.3.2.4  ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA PAS 99:2006

Não existe no mercado auditoria específica de sistemas de gestão integrados. Mas a fim 

de  identificar  se  o  que  é  praticado  pela  MRS  Logística  está  de  acordo  com  práticas 

internacionais estabelecidas através da PAS 99:2006, para integração de sistemas de gestão, 

será apresentado a seguir uma comparação do SGI adotado pela MRS Logística e as seções 

estabelecidas pela PAS 99:2006.

A primeira  seção do guia  PAS 99 é referente aos requisitos gerais  de um sistema  de  

gestão  integrado.  Esta  seção  trata  da  exigência  da empresa  em documentar  o  escopo  do 

sistema de gestão e as normas ou especificações de sistemas de gestão que adota. Também 

estipula a necessidade de identificar os processos de implementação, operação, manutenção e 

melhoria contínua para o SGI da empresa, bem como a interação entre processos.

Segundo o Manual do SGI, a MRS:

“[..] identificou os processos necessários, determinou as suas seqüências e interações, 
os critérios e métodos necessários para assegurar a eficácia da operação e controle dos 
mesmos,  garantindo  a  disponibilidade  de  recursos  e  informações  necessárias  para 
apoiar sua operação e monitoramento. Identificou os aspectos / impactos e perigos / 
danos das atividades, dentro do escopo do SGI, de modo a prevenir e controlar aqueles 
que possam ter impactos ambientais e danos a saúde dos envolvidos”. (Manual do SGI 
da MRS Logística 2008, p. 16)

Na sequência de requisitos da PAS 99, a segunda seção visa à elaboração de uma política 

que  seja  condizente  aos  objetivos  pretendidos  pelo  SGI  da  organização.  Nesta  seção  a 

empresa  deve  demonstrar  a  definição  de  uma  política  que  seja  apropriada  às  atividades,  

produtos e  serviços  ofertados  pela  organização,  devendo  incluir  o  comprometimento  em 

atender as expectativas das partes interessadas.

O item 5.3 do Manual do SGI da MRS Logística determina a política da empresa:

“A MRS Logística S.A., empresa de transporte ferroviário de cargas nos Estados de 
Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, assume o compromisso de conduzir suas 
atividades, assegurando o cumprimento à legislação, às normas aplicáveis e aos demais 
requisitos subscritos de modo a preservar o meio ambiente, possibilitar um alto nível de 
segurança e  saúde para seus  colaboradores  e  garantir  um padrão de  excelência  na 
qualidade de seus processos, de modo a agregar valor ao negócio. Este compromisso 
será cumprido pelo relacionamento estreito e  de forma contínua com  seus clientes, 
acionistas, colaboradores e as comunidades onde atua.
Os  compromissos  com  a  Qualidade,  o  Meio  Ambiente,  a  Segurança  e  a  Saúde 
Ocupacional são assumidos por sua Direção, que disponibiliza os recursos humanos e 
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materiais necessários para alcançá-los”. (Manual do SGI da MRS Logística 2008, p. 
19)

Verifica-se que a empresa adere à segunda seção da PAS 99:2006 com sua declaração de 

política para o seu sistema de gestão, complementando com os princípios do SGI que já foram 

mencionados.

A terceira  seção  da  PAS 99:2006  dedica-se  ao  planejamento  do  SGI.  Para  que  uma 

instituição  atenda  a  esta  seção  deve  identificar  e  avaliar  os  aspectos,  impactos  e  riscos 

inerentes  às  atividades  desempenhadas  pela  organização.  Deve,  também,  identificar  os 

requisitos legais pertinentes e outros requisitos, se houverem. Também deve estabelecer um 

planejamento  para  contingências  ou  eventos  não  planejados  com  potencial  danoso  aos 

funcionários, meio ambiente e comunidade. Esta seção prevê que a instituição demonstre sua  

estrutura  organizacional,  bem  como  funções,  objetivos  do  SGI,  responsabilidades  e 

autoridades internas. 

O Manual do SGI divulgado pela MRS Logística destaca em seu item 5.4 as questões 

relativas  ao planejamento e manutenção  do SGI. De acordo com este item do manual  os 

objetivos do SGI são pensados para serem coerentes com a política proposta, “[...] de modo a  

incluir o comprometimento com a prevenção de poluição, atendimento aos requisitos legais,  

os  aspectos  e  perigos  significativos,  opções  tecnológicas,  operacionais  e  comerciais.” 

(Manual do SGI da MRS Logística 2008, p. 20). 

Os objetivos e metas do SGI são periodicamente monitorados, controlados e sua eficácia  

verificada nas reuniões de análise crítica da direção. De acordo com o exposto pela Figura  

5.19 os objetivos elaborados pela empresa visam atender em primeiro lugar à política do SGI, 

a partir deste ponto parte-se para elaboração de objetivos corporativos e específicos do SGI 

que  resultam em indicadores  de  desempenho  que  servirão  de  avaliadores  dos  resultados 

conquistados pela organização.

 

POLÍTICA SGIPOLÍTICA SGI INDICADORESINDICADORES

Superintendência
Gerência
Gerência

SupervisãoSupervisão

ProcessoProcesso

OBJETIVOS CORPORATIVOS

OBJETIVOS DO

SGI

FIG. 5.43. Relação Política x Objetivos x Indicadores da MRS Logística.
Fonte: Manual do SGI da MRS Logística 
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O levantamento de aspectos, riscos,  perigos e impactos das atividades desempenhadas 

dentro  do  escopo  do  SGI,  bem  como  o  seu  gerenciamento  são  realizados  conforme  as 

diretrizes  do  PN-MSS-0004  (Identificação  e  Gerenciamento  de  Aspectos  e  Impactos 

Ambientais e Perigos e Danos de Saúde e Segurança). Documentos que podem ser acessados 

por qualquer funcionário através do sistema WebDesk.

O PN-MSS-0008, versão de Maio  de 2009, estabelece  um procedimento para atender 

situações de contingências e emergências que possam ocorrer dentro das unidades da MRS 

Logística S.A. e estabelece também a estrutura de comunicação entre os diferentes setores da 

MRS envolvidos em situações de emergências com os órgãos governamentais competentes.

A empresa  determina  através  de  seu  manual  o  organograma  da empresa,  bem como 

responsabilidades e autoridades, chamado internamente de macrofluxo de negócio.

Seguindo as seções propostas pela PAS 99, o grupo de requisitos na sequência do guia  

são relativos à implementação e operação do SGI. Esta seção visa identificar se as atividades 

associadas aos aspectos ou impactos relevantes sejam executadas sob condições específicas a 

fim de atender às políticas e objetivos da organização, bem como a requisitos legais e outros 

requisitos aplicáveis. 

Esta seção preocupa-se também em identificar  como a empresa exerce  sua gestão de 

recursos, garantindo que colaboradores foram treinados para as funções que desempenham, 

como também se utilizam equipamentos necessários para atingir  os requisitos dos clientes,  

ambientais, de segurança e saúde no trabalho, legais e estatutários.

Requisitos para a documentação estão inseridos nesta seção. Sendo que relativo a este 

requisito  a  MRS  atende  através  de  seu  Manual  do  SGI  e  controle  através  do  sistema  

WebDesk. 

A  comunicação  para  todas  as  partes  interessadas  ao  desempenho  da  empresa, 

principalmente  para  aqueles  que  fazem  com que  isso  ocorra,  que  são  os  colaboradores 

internos, é outro requisito abarcado por esta seção. A MRS divulga informações pertinentes  

ao SGI através de :

 Programa de Integração para todo novo funcionário;

 Divulgação da Política e dos Objetivos do SGI;

 Disponibilização em quadros de avisos e jornal interno.
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Além dos exemplos citados acima,  a área de Assessoria  de Comunicação Empresarial,  

utiliza  diversos canais  de comunicação  existentes  para a  divulgação  do SGI. Estes canais  

estão descritos no PG-COM-0001 – Plano Diretor de Comunicação Corporativa.

A  empresa  prevê  comunicações  periódicas  com  clientes  e  com  as  demais  partes 

interessadas, tratadas individualmente nos itens 5.5.3.2 e 5.5.3.3, respectivamente, do Manual 

do SGI.

O Item 7.7 do Manual do SGI é dedicado ao controle operacional.  A MRS assegura, 

através deste item, que: 

“[..] faz o levantamento de aspecto / impacto e perigo / dano, conforme definido no 
PN-MSS-0004 (Identificação e Gerenciamento de Aspectos e Impactos Ambientais e 
Perigos  e  Danos  de  Saúde  e  Segurança).  As  áreas  identificam  os  controles 
operacionais, tais como: PR’s, PO’s, sinalização, identificação, monitoramentos, plano 
de preparação e atendimento a emergência, etc., necessários para controlar e gerenciar 
os aspectos significativos de modo a minimizar possíveis impactos ou danos oriundos 
das atividades realizadas nas áreas contempladas no escopo.” (Manual do SGI da MRS 
Logística 2008, p. 36)

Relativo  aos  requisitos  para  gestão  de  recursos,  a  MRS  garante  que  todos  os 

colaboradores  envolvidos  em atividades  que  possam afetar  a  qualidade,  meio  ambiente  e 

saúde e segurança ocupacional,  estão devidamente qualificados para o desempenho de tais 

tarefas,  sendo  que a empresa  proporciona  treinamentos para manter  sua força  de trabalho  

atualizada. 

Quanto  aos  recursos  destinados  à  infra-estrutura  necessária  para  realização  de  seus 

objetivos a empresa mantém sob seu controle os seguintes equipamentos:

 Instalações prediais

 Locomotivas 

 Vagões

  Equipamento de sinalização

  Equipamentos de via

A empresa  proporciona  a  manutenção  desses  equipamentos  a  fim  de  garantir  a  seus 

clientes e as outras partes interessadas confiabilidade dos serviços prestados. Dentre alguns 

recursos de manutenção adotados pela empresa, para garantir a qualidade de seus serviços,  

pode-se  citar  uma  tecnologia  que  realiza  um  ultra-som  em  trilhos  para  identificação  e 
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diagnóstico  de trincas,  orientando ações de manutenção e segurança da ferrovia.  A Figura 

5.20 ilustra este recurso da MRS Logística.

FIG. 5.44. Equipamento de Ultra-som em trilhos.
Fonte: www.mrs.com.br

O próximo grupo de requisitos, tratado aqui como uma seção, da PAS 99:2006 refere-se à 

avaliação de desempenho dentro do escopo do SGI. Nesta seção o guia pretende evidenciar 

esforços para  medição  e monitoramento  a fim  de  determinar  o  grau  de  atendimento  aos 

requisitos  aplicáveis.  Para  que  isto  ocorra  a  organização  deve  incluir  o  registro  de 

informações  para  monitorar  o  desempenho  dos controles  operacionais  pertinentes,  e  para 

avaliar a conformidade com os objetivos da instituição e a capacidade dos processos de atingir  

os resultados almejados. O mecanismo para que estes requisitos sejam atingidos é chamado de 

Auditoria Interna.

A MRS Logística  mantém registrado todos os passos  para  a  realização  de  auditorias  

internas, pautada nas diretrizes da ABNT NBR ISO 19011:2002 - Diretrizes para auditorias 

de sistema de gestão da qualidade e/ou ambiental, através do procedimento interno PN-QLD-

0005 – Auditoria  Interna. Desde a seleção e treinamento de auditores até a programação e 

realização  das  auditorias  de  fato,  como  também  a  identificação,  encaminhamento, 

acompanhamento e relatórios de não-conformidades detectadas são tratadas neste documento. 

As etapas que uma não-conformidade reconhecida deve percorrer dentro da MRS Logística 

foi apresentadas pela FIG.  5 .39.

Como a PAS 99 segue a estrutura do ISO Guide 72 e sendo que este segue a estrutura do 

PDCA, os requisitos da PAS 99 agora entram na parte de Melhoramento e Análise  Crítica  
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pela Direção, correspondendo a etapa A (Act - Ação - Agir) do ciclo de Deming. Uma vez 

medido os resultados do SGI está na hora de propor melhorias para o mesmo. 

A sexta seção da PAS 99 trata das melhorias. O guia propõe que a organização evidencie  

esforços para melhorar continuamente a eficácia do sistema de gestão. Para que este requisito  

seja  atingido  um  esquema  é  desenvolvido  para  analisar  e  determinar  causas  de  não-

conformidades percebidas e registrar os resultados, a fim de mensurar o ganho e eficácia das 

ações executadas.

Sob  esta  questão  a  MRS  tem  um  processo  delineado,  onde  todos  os  envolvidos 

diretamente com uma não-conformidade,  desde aquele que abriu o sistema até o gestor da 

área, podem verificar o andamento, descrição, causas e solução dada para determinada não-

conformidade pelo sistema WebDesk, evitando o gasto com papel e otimizando a velocidade 

para resolução, uma vez que todos podem acompanhar todo o processo, sem a necessidade de 

reuniões de consenso. 

Com  relação  a  Análise  Crítica  pela  Direção  a  organização  deve,  através  de  seus 

tomadores de decisão e em intervalos programados, avaliar entradas oriundas de:

 Auditorias internas;

 Acompanhamento  das  ações  oriundas  de  análises  críticas  anteriores  pela 

direção;

 Informações coletas das partes interessadas;

 Mudanças  de  circunstâncias,  como  por  exemplo,  alteração  de  requisitos 

legais;

O  processo  de  análise  crítica  pelos  gestores  da  MRS  logística  é  registrado  pelo  

documento PN-QLD-0002 - Análise Crítica. A empresa determinou como entradas para esta 

análise os seguintes tópicos:

 Pendências da última reunião;

 Situação e atendimento aos Indicadores de Gestão de cada área;

 Avaliação do atendimento aos Objetivos e Metas do Sistema de Gestão da 

Qualidade;

 Resultados da Auditoria Interna;
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 Resultados da Auditoria Externa;

 Avaliação das Manifestações dos Clientes (Satisfação e Insatisfação);

 Situação das Ações Corretivas sobre as Não conformidades;

 Situação das Ações Preventivas;

 Mudanças estratégicas na empresa;

 Recomendações de Melhoria;

 Resultados das Áreas;

 Análise da Adequação da Política.

A empresa acredita que após esta análise as possíveis saídas são:

 Melhoria da eficácia do sistema de gestão da qualidade e de seus processos,

 Melhoria do serviço em relação aos requisitos do cliente, e 

 Necessidade de recursos.

A MRS Logística  mantém registro destas Análises  na  forma  de Atas.  Para a  Análise  

Crítica  da Direção  é feita  uma única  reunião  a cada ano, onde são  abordadas as entradas 

obrigatórias das três Normas, porém todos os números apresentados ou decisões tomadas são 

respectivas ao escopo de cada Norma.

Apenas a titulo de comparação, a Tabela 5.6. apresenta quais os itens do Manual do SGI 

da MRS logística se adaptam, ou se adequam, aos requisitos da PAS 99:2006.

 

TAB. 5.13. O Guia PAS 99 e SGI da MRS Logística 

Requisitos PAS 99 Item do Manual do SGI da MRS que atende ao 
requisito da PAS 99 (continua)

4.1 Requisitos gerais 2.1;  4.1

4.2 Política do sistema de gestão 5.3

4.3 Planejamento 5.4

4.3.1 Identificação e avaliação de 
aspectos, impactos e riscos 5.4.4.1; 5.4.4.2

4.3.2 Identificação de requisitos  
legais e outros requisitos

5.4.5; 5.4.5.1;

4.3.3 Planejamento de  
contingências 7.7;  8.3

4.3.4 Objetivos 5.4.1
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4.3.5 Estrutura organizacional, 
funções, responsabilidades e 
autoridades

3; 3.1;  3.2;

Requisitos PAS 99 Item do Manual do SGI da MRS que atende ao 
requisito da PAS 99 (conclusão)

4.4 Implementação e operação 6 e 7

4.4.1 Controle operacional 7.7

4.4.2 Gestão de recursos 6;  6.1; 6.2; 6.2.1; 6.3; 6.4

4.4.3 Requisitos de documentação 4.2;  4.2.1;  4.2.2;  4.2.3

4.4.4 Comunicação 5.5.3;  5.5.3.1;  5.5.3.2;  5.5.3.3;

4.5 Avaliação de desempenho 8

4.5.1 Medição e monitoramento 8.2.3;  8.2.4

4.5.2 Avaliação de conformidade 8.2.2

4.5.3 Auditoria interna 8.2.2

4.5.4 Tratamento de não-
Conformidades 8.5.2

4.6 Melhoria 8

4.6.1 Generalidades 8.1

4.6.2 Ação corretiva, preventiva e 
de melhoria 8.5.2

4.7 Análise crítica pela direção 5.6

4.7.1 Generalidades 5.6.1

4.7.2 Entrada 5.6.2

4.7.3 Saída 5.6.3

Fonte: PAS 99:2006 e Manual do SGI da MRS Logística

Percebe-se que mesmo a MRS Logística S.A. não seguindo a PAS 99:2006 como um 

padrão de integração dos sistemas  de gestão normalizados,  a mesma  atende aos requisitos 

deste  guia.  Infere-se  que  isto  ocorra  pelo  fato  das  normas  oferecerem em sua  estrutura 

requisitos  em  comum,  alicerçados  em  framework PDCA.  Também  o  fato  de  serem 

desenvolvidas seguindo as diretrizes do ISO Guide 72:2001, que estipula como os sistemas de 

gestão  devem ser  formatados,  faz  com que tais  normas  ou especificações  de sistemas  de 

gestão sejam bastante similares. 

Como a PAS 99:2006 auxilia  a empresa a identificar os requisitos comuns que existem 

entre estes sistemas, nada impede que uma organização também os identifique. O que a PAS 

99:2006 pode trazer como oportunidade para as organizações,  principalmente para aquelas 

que ainda não integraram seus sistemas de gestão, é uma estrutura ou check list38 do que é 

necessário para uma empresa operar um SGI.

Salienta-se  que o resultado  dessa  análise  foi  baseado  nas  informações  coletadas  pelo 

autor durante entrevistas realizadas com os responsáveis pelo SGI da MRS e contato com os 

38Termo que pode ser traduzido para o português como lista de verificação.
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documentos que foram disponibilizados, sendo que o resultado da análise não foi fruto de um 

programa  de  auditoria  baseado  na  PAS  99:2006,  onde  se  buscaria  a  identificação  de 

evidências objetivas dos atendimentos de tais requisitos.
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

6.1  CONCLUSÕES

O presente estudo teve por objetivo descrever e detalhar um sistema de gestão integrado 

adotado por uma empresa de transporte de carga, MRS Logística S.A., procurando apreender 

as dificuldades e desafios concernentes à sua implantação e operacionalização e os impactos 

na gestão e na imagem organizacional.  

Para a realização do trabalho uma pesquisa bibliográfica e exploratória foi adotada para 

levantar  conceitos  e  teorias  que  sustentassem  o  estudo,  bem  como  o  estágio  em que  a  

literatura referente ao assunto se encontra. Visto que a literatura oferece poucos exemplos da 

aplicação  de um SGI em empresas,  principalmente as de transporte,  procurou-se avaliar  a 

operação de um SGI com suas  dificuldades  de implementação  e operação, bem como os 

benefícios  percebidos  por  adotar  tal  postura.  Também  se  buscou  uma  adequação  aos 

parâmetros determinados pela PAS 99:2006 e os utilizados pela empresa do caso, a fim de 

identificar aspectos em comum ou divergências com aquele guia.

O estudo concluiu  que mesmo  a MRS Logística  não  adotando a PAS 99:2006 como 

parâmetro de integração de seus sistemas de gestão múltiplos, a mesma atende aos requisitos  

daquela  especificação.  A este fato infere-se a  condição  de similaridade  das Normas (ISO 

9001,  ISO  14001  e  OHSAS  18001)  que  foram  desenvolvidas  a  fim  de  facilitar  o 

funcionamento em conjunto.

Este trabalho  apresentou conceitos específicos dos sistemas de gestão da qualidade, do 

meio ambiente, da segurança e saúde no trabalho e da responsabilidade social,  porque estes 

sistemas  auxiliam  as organizações  em atender  as  necessidades  e  expectativas  de todas as 

partes  interessadas  –  colaboradores,  fornecedores,  acionistas,  governo,  consumidores  e 

sociedade. Estes sistemas trazem outros benefícios como melhoria da imagem institucional e 

uma  gestão  por  processos  eficiente  que  conduzam  a  maior  produtividade,  redução  de 

acidentes, minimização da burocracia e proteção ambiental.
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Os  sistemas  supramencionados,  antes  tratados  isoladamente,  passaram  a  ser 

administrados de forma integrada pela  MRS Logística,  que percebeu os ganhos relativos a 

esta postura integradora.

A empresa MRS teve uma  visão  de vanguarda ao adotar o sistema  de qualidade  ISO 

9001, planejando a sua implementação para a viabilização de um sistema de gestão integrado, 

contemplando os sistemas de gestão do meio ambiente (ISO 14001), da segurança e saúde no 

trabalho (OHSAS 18001) e o da responsabilidade social, ainda não implantado, mas previsto  

(SA 8000).

Destaca-se que a MRS Logística  apresentava  deficiências  e  problemas  concernentes a 

qualidade  de vida  do  colaborador,  tratamento de resíduos,  falta  de processos mapeados  e 

padronizados, rastreabilidade de documentos, limpeza e organização do ambiente de trabalho, 

baixa produtividade, dentre outros fatores.

Credita-se a melhoria destes fatores a mudança cultural e gerencial proporcionada pela 

adoção  do  SGI,  onde  de  forma  holística  a  MRS  Logística  buscou  alcançar  liderança 

empreendedora,  desenho  de  novos  produtos  e  mercados,  excelência  no  atendimento  e  a 

qualidade. 

Cumpre ressaltar que não foi identificado durante a pesquisa uma Norma de Sistema de 

Gestão  que  seja  voltada  especificamente  para  o  setor  de  transporte de  cargas.  Como  foi 

apresentado na introdução do capítulo três desta dissertação algumas Normas são específicas  

para determinados setores como o automobilístico e o aeronáutico. 

A  grande  contribuição  que  estes  sistemas  podem  trazer  para  as  organizações  é  a 

necessidade de se adaptarem a requisitos para a certificação. Este esforço movimenta toda a 

organização  para  um  objetivo  comum,  o  mapeamento  de  processos  para  a  busca  da 

racionalização  e  melhoria  contínua.  Nesse  contexto,  a  MRS  Logística  ao  adotar  o  SGI 

vislumbra  em um futuro  próximo  concorrer  e  alcançar  o  Prêmio  Nacional  da  Qualidade 

(PNQ).

Em conclusão  a MRS Logística,  ao assimilar  uma  cultura  de  profissionalização  e de 

aprendizagem organizacional, adotando modelos de gestão inovadores como o SGI, tem como 

premissas  básicas  aumentar  o  escopo do seu  negócio,  bem como ampliar  rentabilidade  e 

produtividade,  assumindo  um compromisso  com todas  as  partes  interessadas  em prol  da 

excelência no desempenho da organização de forma pró-ativa, dinâmica e flexível.  
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6.2  RECOMENDAÇÕES

Para  efetivação  de  trabalhos  futuros,  objetivando  aperfeiçoamentos  relacionados  aos 

levantamentos  e  estudos  de  Sistemas  de  Gestão  Integrados  aplicados  à  empresas  de 

transportes, sugere-se como recomendações:

 O tema SGI em empresas de transportes ainda é um campo novo na pesquisa 

acadêmica.  A  complexidade  do  tema  implica  um grande  potencial  para  a 

pesquisa.  Seria  interessante um levantamento mais  abrangente,  junto a um 

universo de empresas maior para verificar  as influências  das características 

organizacionais na atuação e no desempenho de um SGI;

 Elaboração de uma metodologia de implementação de um SGI que possa ser 

aplicada  a  qualquer  empresa  de  transporte  de  carga,  salientando-se  as 

particularidades que são inerentes ao setor;

 Outro  estudo  de  relevância  seria  conhecer  melhor  as  dificuldades  e  os 

facilitadores para implementar um SGI nas empresas de maneira geral;

 Iniciativas que visem avaliar e oferecer reconhecimento público na forma de 

prêmio às empresas de transportes de carga que têm sua gestão voltada para a 

excelência e apresentam níveis elevados de desempenho em SGI;

 Estabelecimento de indicadores relacionados ao SGI em transportadoras de 

cargas;

 Estudo  comparativo  dos  sistemas  de  gestão  normalizados  utilizados  por 

empresas de outros setores, a fim de diagnosticar melhores práticas;
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8. APÊNDICES   
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8.1 APÊNDICE 1 - ROTEIRO DE ENTREVISTAS APLICADO AOS FUNCIONÁRIOS 
DA MRS LOGÍSTICA

01. Nome do entrevistado:______________________________________________________

02. Cargo que ocupa:__________________________________________________________

03. Por que a MRS Logística adotou sistemas de gestão normalizados?

04. Por que uma visão integrada destes múltiplos sistemas?

05. Como foi o processo de implementação dos sistemas de gestão normalizados?

06. Como o SGI atende aos requisitos dos sistemas múltiplos de gestão?

07. Existe um manual único para o SGI? Como foi elaborado?

08. Quais as dificuldades de implementação e manutenção do SGI da MRS Logística?

09. Quais são os indicadores de desempenho do SGI?

10. As regras do SGI se aplicam aos terceiros da empresa? Quais são os parâmetros, dentro do 
SGI, para seleção de fornecedores?

11. Existem requisitos das Normas ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 que não se aplicam 
no caso da MRS? Quais são?

12. Como a organização identifica os seus aspectos e impactos ambientais? Quais são? Idem 
para  segurança  e  saúde?  Existe  alguma  matriz  relevância  dos  aspectos  ambientais  e  de 
segurança e saúde?

13. Como a empresa distingue os requisitos que são comuns aos sistemas de gestão daqueles 
que são específicos a cada um?

14. Qual é o processo de resolução de uma não conformidade quando detectada?

15. Como é realizado o processo de auditoria?

16. Como se dá o processo de hierarquização e registro de documentos?

17. Quais os benefícios percebidos com a adoção de um sistema integrado?
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