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RESUMO

 A certifi cação NBR ISO 9001:2008 destaca-se entre as 
empresas que buscam atingir diferenciais competitivos, atra-
vés da produtividade, qualidade dos produtos e processos. En-
tretanto, ao implantar uma certifi cação da qualidade algumas 
empresas enfrentam muitas difi culdades por não levarem em 
conta o fator humano envolvido no processo.  Pelo exposto, o 
artigo tem o objetivo de avaliar o entendimento dos funcioná-
rios em relação à certifi cação Norma ISO 9001: 2008, o envol-
vimento da equipe com a certifi cação e o papel dos gestores 
no processo de manutenção da norma. Para atingir este objeti-
vo, adotou-se o método de pesquisa qualitativa desenvolvida 
com base em pesquisa bibliográfi ca e pesquisa quantitativa, a 
partir da realização do estudo de caso em uma Cooperativa do 
setor agroindustrial localizada na cidade de Rio Verde – Goiás. 
Os resultados obtidos foram coletados a partir da aplicação de 
questionários com os funcionários do escopo da certifi cação. 
O resultado da pesquisa demonstrou que a equipe de traba-
lho considera ter conhecimento da certifi cação ISO 9001:2008, 
são comprometidos com o sistema de gestão da qualidade e 
consideram que os gestores e alta direção apoiam a implanta-
ção da certifi cação ISO, e estes dados foram confi rmados pelas 
respostas obtidas com a aplicação de questionários no nível 
gerencial. Fica evidente através deste estudo, que a implan-
tação e manutenção da certifi cação ISO 9001: 2008 exigem 
um planejamento bem estruturado do sistema de gestão da 
qualidade, além do comprometimento da equipe de trabalho e 
o apoio dos gestores e alta direção da empresa.

Palavras Chave: Gestão estratégica, ISO 9001:2008, equipe 
de trabalho, liderança.

1 INTRODUÇÃO

 A qualidade não é mérito apenas das grandes multina-
cionais e tem sido vista como requisito obrigatório pelas em-
presas que buscam melhores níveis de competitividade.
 Em um sentido mais amplo, a gestão da qualidade 
pode ser entendida como um modelo de gerenciamento que 
visa à melhoria contínua das organizações. Assim, as empre-
sas certifi cadas são consideradas possuidoras de diferenciais 
competitivos, uma vez que estão em constante aprimoramento 
para atender as demandas da certifi cação.
 Neste contexto, a norma ISO 9001:2008 merece des-
taque como uma certifi cação de caráter internacional, visando 
à melhoria contínua da gestão da qualidade através do geren-
ciamento dos processos.Tem como vantagens, a satisfação do 
cliente através da prestação de melhores produtos e/ou servi-
ços, desenvolvimento e capacitação do quadro de funcioná-
rios, decisões gerenciais mais efi cazes.
 A implantação de uma certifi cação não pode ser vis-
ta apenas como modismo, deve ser encarada com responsa-
bilidade e requer o compromisso de toda empresa, incluindo 
desde os níveis operacionais até a alta direção. Logo, o fator 
cultural da empresa não pode deixar de ser considerado ao 
se implantar qualquer modelo de certifi cação, é necessária a 
análise de como os funcionários se enquadram no processo, o 
diálogo com a equipe, a formação e treinamento dos funcioná-
rios. 
 Se a empresa não levar em conta o fator humano, irá 
encontrar sérias difi culdades na implantação e manutenção da 
certifi cação, pois os funcionários são os responsáveis por co-
locar em prática as estratégias defi nidas, e assim alcançar as 
metas traçadas pela alta direção.
 O problema de pesquisa deste artigo pretende identi-
fi car se a equipe de trabalho da empresa estudada apresenta 
difi culdade em entender e executar os procedimentos que en-
volvem a certifi cação ISO 9001:2008.
 O objetivo deste artigo é demostrar a importância do 
envolvimento da equipe com a implantação e manutenção da 
certifi cação ISO 9001:2008.  
 Para analisar tal envolvimento da equipe dividiu-se o 
estudo em três dimensões, são elas: o entendimento da nor-
ma, o comprometimento da equipe com a certifi cação e o pa-
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pel da liderança no processo de certifi cação.
 Para atingir este objetivo, incialmente foi realiza-
da a revisão bibliográfi ca a respeito dos principais conceitos 
que envolvem a gestão estratégica da qualidade, norma ISO 
9001:2008, equipe de trabalho e liderança. Em seguida, re-
alizou-se um estudo de caso em uma cooperativa da região, 
mediante a aplicação de questionários fechados para a equipe 
de trabalho e outro para os gestores, e consequentemente a 
apuração e análise dos dados. 

2 REVISÃO DE LITERATURA

 A seguir serão apresentados os principais conceitos de 
gestão da qualidade, norma ISO 9001:2008, equipe de traba-
lho e liderança.

2.1 Gestão da qualidade

 No atual ambiente econômico, os clientes mostram-se 
cada vez mais exigentes em termos de qualidade, segundo 
Deming (1990, p. 4) “o consumidor é o elo mais importante 
da linha de produção. A qualidade deve visar às necessidades 
do consumidor, tanto atuais quanto futuras”, desta forma para 
permanecerem competitivas no mercado é necessário que as 
empresas façam uma maior observância dos preceitos que en-
volvem a qualidade dos produtos, serviços e sistemas desen-
volvidos.
 Para melhor compreensão do tema Gestão Estratégi-
ca da Qualidade, é importante o entendimento do conceito 
de qualidade, os autores Marshallet al(2008, p. 21)  defi nem 
qualidade como sendo “um conceito espontâneo e intrínseco  
qualquer situação de uso de algo tangível, a relacionamentos 
envolvidos na prestação de um serviço ou a percepção asso-
ciadas a produtos de natureza intelectual, artística, emocional 
e vivencial”, embora não seja um termo de fácil defi nição, 
percebe-se que sua compreensão está intimamente ligada às 
práticas individuais de cada pessoa em relação aos atos de 
consumo.
 Neste sentido, Paladini (2012) propõe que o conceito 
de qualidade esteja centrado no consumidor, afi nal é ele que 
delimita quais os itens sejam eles, preço, marca, característi-
cas do produto e/ou serviço, processo produtivo, entre outros, 
qual o de maior relevância para aquisição. O desafi o da orga-
nização é então, compreender as necessidades de seus clientes 
para melhor atendê-los. 

 Sob esta perspectiva os autores Nadae, Oliveira e Oli-
veira (2009, p. 93) defi nem gestão da qualidade como sendo  
um “conjunto de atividades coordenadas para dirigir e con-
trolar uma organização, englobar o planejamento, controle, 
garantia e a melhoria da qualidade”, ou seja, são as ações e 
medidas adotadas pela empresa que visam, através do plane-
jamento, à melhoria contínua do sistema de gestão da quali-
dade. 
 Salgado, Silveira e Azevedo, (2011, p. 4), expõem que 
a gestão da qualidade deve ser defi nida pela alta direção, com 
base nas necessidades dos clientes, e se basear na “identifi -
cação de requisitos de qualidade do produto ou serviço, no 
estabelecimento de um planejamento para que esse padrão 
seja atingido e na constante busca pela melhoria, visando à 
satisfação dos clientes e a efi cácia da organização”.
 A qualidade também deve preocupar-se com o empe-
nho pela melhoria do processo produtivo, no qual os resulta-
dos obtidos devem esclarecer as ações de controle estabeleci-
das no início das operações (SALGADO; SILVEIRA; AZEVEDO, 
2011).
 Segundo Juran (2011, p. 13) o planejamento da qua-
lidade pode ser defi nido como “a atividade de (a) estabelecer 
as metas de qualidade e (b) desenvolver os produtos e proces-
sos necessários à realização dessas metas”, sendo assim, os 
gestores precisam identifi car quem são os clientes do negócio 
e quais suas necessidades, para então estabelecer estratégias 
para supri-las.
 Para Salgado, Silveira, Azevedo (2011) o planejamento 
estratégico da qualidade deve ser analisado num contexto em 
longo prazo, de maneira não isolada, mas de forma que con-
temple a organização como um todo, inclusive clientes, con-
correntes, fornecedores, governo (legislações) a mão-de-obra, 
entre outros.
 A implementação das estratégias defi nidas no planeja-
mento precisam estar atreladas à missão, visão e políticas ado-
tadas pela empresa. Consequentemente, para o planejamento 
ser alcançado com efi cácia, liderança e funcionários devem es-
tar inclusos para participarem da defi nição destas estratégias.
 Assim, pode-se dizer que o planejamento estratégico 
da qualidade deve ser analisado e defi nido de forma a con-
templar o relacionamento da organização com o seu ambiente 
interno e externo, de forma a produzir resultados inovadores, 
para garantir sua sobrevivência e liderança estratégica no mer-
cado. (SALGADO; SILVEIRA; AZEVEDO, 2011).
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2.2 Norma ISO: 9001:2008

 Com o objetivo de auxiliar as empresas melhorar ge-
renciarem melhor a qualidade, e atender atendendo assim as 
necessidades dos clientes e melhorando a imagem e reputação 
da empresa em níveis nacionais e internacionais, foram criadas 
as certifi cações de qualidade.
 Na visão dos autores Marshall et al(2008, p. 69)  , o 
termo certifi cação pode ser entendido como sendo: 

[...] um conjunto de atividades desenvolvidas por um 
organismo independente, sem relação comercial, com o 
objetivo de atestar publicamente, por escrito, que deter-
minado produto ou processo está em conformidade com 
os requisitos especifi cados. Esses requisitos podem ser 
nacionais, estrangeiros ou internacionais.

 De modo geral, pode-se dizer que a certifi cadora é um 
órgão independente, que se baseia em normas, regulamen-
tos, legislações e outros documentos aplicáveis, desenvolve o 
processo de auditoria na empresa contratante com o objetivo 
de constatar a efetiva aplicação da norma, seja por meio da 
análise documental, inspeções, ensaios, verifi cações e outras 
informações pertinentes.
 Neste estudo será abordada a ABNT NBR ISO 
9001:2008, que embora não seja uma certifi cação obrigatória, 
acaba por ser tornar um requisito fundamental para empresas 
que buscam diferenciais competitivos.
 Conforme relata Maranhão (2009), a sigla ISO repre-
senta as iniciais de International Organization for Standardiza-
tion (Organização Internacional para a Normalização Técnica), 
sendo uma organização de caráter internacional, com sede em 
Genebra na Suíça. Historicamente esse organismo surgiu em 
1946, em um período confl ituoso da história que foi a Segun-
da Guerra Mundial fi ndada em 1945, com a fi nalidade de evi-
tar uma nova guerra mundial.O intuito desta organização foi 
elaborar normas para adoção de regras que tenham validade 
para todas as empresas, a fi m de garantir a democratização do 
conhecimento, o equilíbrio entre os países, a adoção de me-
didas para evitar os confl itos econômicos e o abuso de países 
desenvolvidos sobre os países menos desenvolvidos.
 A ISO tem como objetivo principal o desenvolvimento 
de normas, técnicas de caráter voluntário, ou seja, livre adesão 
pelas empresas, e hoje disponibiliza uma gama de normas em 
diversos âmbitos. 
 A NBR ISO 9001:2008 “pode ser vista como o conjunto 
de requisitos, agrupados [...], com o fi m de estabelecer condi-

ções para impedir ou evitar falhas na operação rotineira das 
organizações”. (MARANHÃO, 2009, p. 70)
 A ABNT (2013), que é o órgão que normatiza a certifi -
cação no Brasil relata que uma empresa certifi cada no Sistema 
de Gestão da Qualidade possui uma série de benefícios, entre 
eles se destacam o “ganho de visibilidade frente ao mercado, 
surge também à possibilidade de exportação para mercados 
exigentes ou fornecimento para clientes que queiram compro-
var a capacidade que a organização tem de garantir a manu-
tenção das características de seus produtos”, ou seja, através 
do controle da qualidade as empresas tornam-se mais compe-
titivas, pois ao serem certifi cadas demonstram ter capacidade 
de atender às demandas dos clientes.
 O treinamento e conscientização dos funcionários acer-
ca dos passos para se implementar o sistema de gestão da 
qualidade precisam ser constantes e o excesso de burocrati-
zação dos processos e de documentação devem ser evitados, 
a fi m de evitar falta de comprometimento por parte da equipe 
(OLIVEIRA, 2009).

2.3 Equipe de trabalho

 Com a crescente preocupação das empresas em busca-
rem um padrão de excelência em termos de qualidade, muito 
tem sido os investimentos em certifi cações. Sob essa perspec-
tiva,como forma de atingir com melhor efi cácia os objetivos da 
Gestão da Qualidade é grande a necessidade de se investir no 
elemento humano.
 Paladini (2012, p. 129) relata que “os recursos huma-
nos sempre desempenharam um papel relevante no esforço 
pela qualidade nas organizações. Trata-se de uma contribuição 
única: eles são os agentes de transformação, ou seja, aqueles 
que mudam efetivamente a história da organização em termos 
de qualidade”, assim se uma empresa deseja sucesso na im-
plantação e manutenção de um modelo de certifi cação de qua-
lidade é necessário atentar-se para o quanto o fator humano 
pode afetar neste processo.
 Embora as empresas estejam cada vez mais atentas 
para a necessidade de se adotar práticas voltadas para a ges-
tão da qualidade, muitas se deparam com difi culdades na im-
plantação e manutenção das certifi cações, principalmente no 
que se refere o envolvimento dos funcionários.
 É possível verifi car que a manutenção da certifi cação e 
a melhoria contínua são de responsabilidade de toda empresa, 
segundo a pesquisadora Yamanaka (2008), a qualidade não é 
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função apenas da coordenação da qualidade e dos gestores, 
mas deve ser exercida por toda empresa em todas as fases do 
processo.
 O estudo dos pesquisadores Tanabe e Souza (2006), 
apontou que o setor de recursos humanos é uma área que 
apresenta diversos fatores para difi cultar a implantação da cer-
tifi cação, sendo, a escolaridade dos funcionários relacionada 
ao baixo nível de instrução o que difi culta na leitura dos pro-
cedimentos e preenchimentos dos registros,o entendimento 
da norma ISO 9001:2008, uma vez que os funcionários que 
executam os procedimentos defi nidos têm grande difi culdade 
de entender os requisitos da certifi cação por se tratar de uma 
norma técnica, os conhecimentos trazidos de outras empresas, 
que geralmente não são certifi cadas e não possuem o mesmo 
padrão de gerenciamento da qualidade e a resistência às mu-
danças, pois os funcionários têm receios de não permanecerem 
em seus empregos devido às exigências da políticas da quali-
dade.
 Esta pesquisa mostra-se relevante para o estudo, pois 
comprova que a área de qualidade enfrenta muitas difi culda-
des na manutenção da certifi cação, principalmente no que se 
refere em conseguir com que os funcionários cumpram os pro-
cessos conforme descrito nos procedimentos.
 No entanto, algumas medidas podem ser adotadas 
para minimizar essas difi culdades, em relação ao nível de ins-
trução e a questão do entendimento da norma ISO 9001:2008, 
para Oliveira (2009, p. 6) a empresa deve “garantir que o pes-
soal encarregado das atividades que afetam a qualidade do 
produto seja competente com relação à educação, treinamen-
to, habilidade e experiência”, neste sentido a empresa deve 
adotar ferramentas e estratégias para melhor capacitar seus 
funcionários.
 Nas palavras de Costa (2001), é importante repensar o 
papel do RH nas organizações, a fi m de que possam contribuir 
efetivamente para a educação dos funcionários, podendo-se 
adotar treinamentos práticos no próprio setor, capacitação 
continuada e outras estratégias.
 Com relação às inseguranças e resistência a mudanças, 
a empresa pode intensifi car a participação dos funcionários nas 
tomadas de decisões, uma vez que eles conhecem, na prática, 
os processos e seus gargalos, além é claro de funcionar “como 
fator de motivação e bem estar de todo grupo de trabalho,  e 
contribui decisivamente para maior integração entre as equi-
pes e valorização dos seres humanos” (COSTA, 2001, P. 96).
 Estas inseguranças e falta de comprometimento da 

equipe na concepção de Juran (2011), também podem estar 
relacionados com a falha da liderança em defi nir os processos, 
procedimentos e metas com mais clareza, por consequência os 
funcionários não conseguem compreender o signifi cado e re-
levância dessas defi nições e, por conseguinte têm difi culdade 
em se adaptar as mudanças que ocorrem na empresa. 

2.4 Liderança

 A implantação de qualquer modelo de gestão por mais 
bem planejado que seja, está fadado ao fracasso se não for im-
plementado com efi cácia. Na lição deOliveira (2009, p. 6) para 
o sucesso na implantação de um efi ciente sistema de gestão da 
qualidade, “é necessário que a organização, pelo compromisso 
da alta direção, despenda grande esforço no sentido de modi-
fi car a cultura organizacional de maneira que haja persistência, 
continuidade e convergência de atitudes para conquista de 
objetivos previamente traçados”, assim sendo é essencial que 
a empresa desenvolva um planejamento estratégico voltado 
para qualidade, e defi na metas palpáveis e de fácil compreen-
são por toda equipe.
 Neste contexto, o papel do líder é de vital importância 
para melhoria do sistema de qualidade, e este deve utilizar de 
seu poder de infl uenciar pessoas para garantir que os “mem-
bros da organização implementem estratégias com efi cácia” 
(WRIGHT; KROLL; PARNELL, 2000, P. 301). Cabe, portanto, ao 
líder esclarecer sua equipe de trabalho quanto às metas defi ni-
das pela qualidade e alta direção, e orientá-las no cumprimen-
to dos procedimentos e instruções de trabalho.
 Especifi camente, Deming (1990, p. 184) aponta que “o 
objetivo da liderança deve ser melhorar o desempenho de ho-
mens e máquinas, melhorar a qualidade, aumentar a produção 
e, simultaneamente, dar às pessoas orgulho pelo trabalho que 
fazem”. 
 De maneira geral, pode-se dizer que o papel do líder é 
lidar com as diversas nuances que compõe o ambiente empre-
sarial, de forma a extrair o melhor desempenho de homens e 
máquinas, com qualidade, segurança e produtividade.
 Considerando a grande relevância do líder para a 
gestão da qualidade, deve-se observar o quanto o estilo de 
liderança pode infl uenciar na gestão da empresa.Conforme 
ensinamento de Wright, Kroll eParnell (2000), cada líder tem 
seu estilo próprio ao exercer sua autoridade e na tomada de 
decisão, sendo este estilo de liderança uma importante variá-
vel para determinar o quanto os funcionários estarão compro-
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metidos com objetivos da empresa e o quanto vão se esforçar 
para implementar as estratégias da qualidade.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

 Neste artigo, o método de pesquisa foi a análise bi-
bliográfi ca para conceituação dos temas principais e o estudo 
de caso em uma empresa da região certifi cada na norma ISO 
9001:2008, com análise quantitativa de dados.
 O universo da pesquisa corresponde a aproximada-
mente755 funcionários conforme escopo da certifi cação, sendo 
que 342 responderam o questionário. Os questionários foram 
aplicados de maneira aleatória em dois turnos de trabalho. A 
coleta de dados foi realizada através da aplicação de questio-
nários com perguntas fechadas, sendo um questionário para 
a área de produção e apoio contendo 11 (onze) perguntas e 
outro questionário para os gestores contendo 09 (nove) per-
guntas.

3.1 Caracterização da empresa

 A cooperativa em estudo é uma empresa de Rio Verde 
com foco no segmento agropecuário, e surgiu com o objetivo 
inicial de remover alguns obstáculos comà aquisição de saca-
ria, de óleo lubrifi cante e secagem de arroz. 
 Teve seu início ofi cial em 06 de julho de 1975, com a 
abertura da primeira loja de revenda de bens de consumo. Ao 
longo dos anos a Cooperativa, através de sua gestão compe-
tente, fortaleceu sua marca no mercado e atraiu mais coopera-
dos.
 Hoje, possui 17 unidades de captação de grãos dis-
tribuídos, estrategicamente, na região Sudoeste do Estado de 
Goiás, com participação de mais de 6.000 (seis mil coopera-
dos). Sua estrutura organizacional é composta por lojas agro-
pecuárias, unidades armazenadoras e um parque industrial 
que contém unidades de produção de: farelo de soja, óleo de 
soja, lecitina de soja, sabão em barra, benefi ciamento de leite 
e derivados, produção de ração, produção de fertilizantes for-
mulados, benefi ciamento de sementes; e a prestação de servi-
ços em assistência técnica ao produtor cooperado.
 Em 2009 a cooperativa foi certifi cada na norma ISO 
9001:2008, tendo como escopo da certifi cação o recebimento 
e armazenamento de soja em grãos, produção e vendas de 
farelo de soja, óleo de soja bruto degomado, óleo refi nado 
de soja, produção de embalagem tipo PET para óleo refi nado 

e engarrafamento de óleo refi nado de soja, também partici-
pam do escopo da certifi cação as áreas de apoio superinten-
dência de apoio administrativo fi nanceiro, a superintendência 
de apoio industrial, a assessoria de SGI (Sistema de Gestão 
Integrado), os departamentosde RH (Recursos Humanos), in-
formática, comercial,compras (indústria), almoxarifado e ma-
nutenção, transportes, portaria,laboratório industriale SESMT 
(Serviço Especial de Segurança e Medicina do Trabalho).

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

 Em relação ao objetivo da pesquisa em esclarecer as 
três dimensões propostas inicialmente, tais como, o entendi-
mento da norma, o comprometimento da equipe com a certifi -
cação e o papel da liderança no processo de certifi cação, foram 
apurados os dados, conforme gráfi cos apresentados.
 Apresenta-se a seguir o resultado para a dimensão so-
bre o entendimento da norma, esse esclarecimento será ilus-
trado pelos gráfi cos 1 e 2.  
 O gráfi co 1 objetiva fazer um paralelo entre o enten-
dimento dos funcionários em relação à norma ISO 9001:2008, 
as normas, procedimentos e instruções de trabalho versus as 
informações recebidas para o desempenho do trabalho.

FONTE:Dados elaborados pelos autores, 2013.
GRÁFICO 1–Entendimento dos funcionários em relação anorma ISO 
9001: 2008, normas, procedimentos, instruçoes de trabalho e política 
da qualidade versus as informações recebidas para o desempenho do 
trabalho.

 Com base nos resultados apresentados, percebe-se que 
em relação ao conhecimento, 75,60% dos funcionários consi-
deram que entendem a certifi cação ISO 9001:2008, 93,67% 
entendem as normas, procedimentos e instruções do seu tra-
balho, 80,42% entendem a política da qualidade e 73,80% 
afi rmam que as informações que recebem para desempenhar 
seu trabalho são sufi cientes.
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 Apesar de o resultado indicar o entendimento dos fun-
cionários em relação às normas, procedimentos, instruções do 
seu trabalho, e política da qualidade, é necessário, uma obser-
vância nos percentuais de 23,40% de funcionários que indi-
caram não entender a certifi cação ISO 9001:2008, de 19,58% 
que não conhecem a política da qualidade e de 26,20% que 
indicaram não receber informações sufi cientes para desempe-
nhar suas funções.
 Estes percentuais mostram-se relevantes, pois indica 
que parte dos funcionários desconhecem a certifi cação e a 
política da qualidade, o que pode comprometer a qualidade 
dos trabalhos executados, percebe-se também um percentu-
al signifi cativo de funcionários que indicaram não receber in-
formações sufi cientes para desempenhar seu trabalho, o que 
demostra que a falta de conhecimento está relacionada com a 
falta de treinamento recebido.
 Neste sentido, segundo Paladini (2012) a execução de 
qualquer trabalho demanda conhecimentos apropriados, desta 
forma o treinamento é o instrumento primordial para oferecer 
aos funcionários as competências necessárias ao seu trabalho, 
ou seja, para executar com mais competência suas atividades 
os funcionários necessitam ser treinados quanto às normas, 
procedimentos e instruções de trabalho e orientados também 
quanto à certifi cação ISO 9001:2008.
 O objetivo do gráfi co 2 é fazer um paralelo entre o 
conhecimento dos funcionários em relação à política e normas 
da qualidade versus os treinamentos recebidos, na percepção 
dos gestores.

FONTE: Dados elaborados pelos autores, 2013.
GRÁFICO 2 – Visão dos gestores sobre o entendimento dos funcioná-
rios em relação às normas, procedimentos, instruçoes de trabalho e 
política da qualidade versus os treinamentos recebidos.

 Neste sentido, o gráfi co 02 (dois) aponta que 90% ges-
tores consideram que os funcionários entendem a política da 
qualidade e entendem as normas, procedimentos e instruções 
de trabalho, e 100% afi rmam que os funcionários recebem trei-

namentos sobre a política da qualidade.
 Estes dados evidenciam que a empresa tem buscado 
instruir seu quadro de funcionários e que os gestores visuali-
zam a necessidade da equipe de trabalho entender e compre-
ender as normas, procedimentos e instruções de trabalho.
 Vale ressaltar, que a documentação pertinente ao sis-
tema de gestão da qualidade, deve ser clara, objetiva e de fácil 
compreensão por todos os envolvidos, pois estes documentos 
são o canal de comunicação da área de gestão da qualidade 
com os envolvidos no processo. 
 Conforme Maranhão (2009) as normas devem defi nir 
de forma precisa como as atividades devem ser executadas, 
os procedimentos devem detalhar com clareza atividades que 
precisam ser executadas para atingir os objetivos esperados, 
e as instruções de trabalho precisam fornecer informações e 
orientações adequadas e de fácil interpretação aos funcioná-
rios para que executem suas atividades de maneira apropria-
das.
 Apresenta-se a seguir o resultado para a dimensão 
comprometimento da equipe com a certifi cação, esse esclare-
cimento será ilustrado pelos gráfi cos 3 e 4.  
 O gráfi co 3 objetiva analisar se os funcionários estão 
comprometidos com o sistema de gestão da qualidade e com 
a certifi cação ISO 9001:2008.

FONTE: Dados elaborados pelos autores, 2013.
GRÁFICO 3 – Comprometimento dos funcionários com a Certifi cação 
ISO 9001:2008 e o com o Sistema de Gestão da Qualidade na visão 
dos funcionários.

 Como se observa no gráfi co 3, os funcionários conside-
ram estar comprometidos com a certifi cação ISO 9001:2008 e 
o com o sistema de gestão da qualidade. Sendo que, 63,86% 
dos pesquisados relatam que nunca executaram ações con-
trárias à política da qualidade, 72,29% afi rmam participar da 
tomada de decisão que envolve sua área de trabalho, 80,42% 
que as tarefas relacionadas à certifi cação são cumpridas no 
prazo estabelecido. Através deste entendimento percebe-se, 
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que apesar de grande parte dos funcionários estarem compro-
metidos com o sistema de gestão da qualidade, por meio do 
cumprimento das tarefas de forma adequada e no prazo e da 
participação da tomada de decisão no setor, a empresa precisa 
atentar-se para o índice de 36,14% de pessoas que executam 
ações contrárias à política da qualidade. 
 Oliveira (2009) afi rma que para a garantia da qualida-
de é necessária à adoção de um processo produtivo controla-
do, pessoal treinado e consciente dos objetivos da organiza-
ção, para que possam produzir produtos com qualidade e que 
atendam às necessidades dos clientes, desta forma, analisar-se 
que quando um funcionário executa ações contrárias à política 
da qualidade o processo produtivo deixa de ser confi ável, ou 
seja, seu produto não tem a garantia de um controle produtivo 
controlado, sendo assim, a empresa precisa identifi car se estas 
ações são executadas frequentemente e por que estão sendo 
realizadas, a fi m de criar mecanismos para corrigir estes des-
vios, seja através de treinamentos e orientações dos envolvi-
dos no processo, ou até mesmo advertências e em casos mais 
graves a demissão.
 Em relação ao percentual de 27,71% de funcionários 
que indicaram não participar da tomada de decisão do setor, 
a empresa pode adotar a rotina de reuniões nos setores, para 
discutir problemas ocorridos, ouvir sugestões, para gerar no 
funcionário o espírito de equipe e o comprometimento com 
suas ações, ou seja, é a partir do comprometimento do fun-
cionário que “surge à efetiva participação e responsabilidade 
destes com a organização, buscando ideias, soluções para a 
melhoria contínua da organização”. (LUZ; 2002, P. 38). 
 Para o percentual de 19,58% funcionários que disse-
ram que as tarefas da certifi cação não são cumpridas no prazo, 
a empresa precisa fazer um maior acompanhamento em rela-
ção às atividades relacionadas à ISO 9001:2008, para Marshall 
(2008) a organização deve se preocupar com a conscientização 
de todos os funcionários, formação de equipes de trabalho, re-
alizar a divulgação dos resultados (alcance das metas estabe-
lecidas), melhoria contínua dos processos através do controle 
e acompanhamento das atividades desenvolvidas.
 O gráfi co 4 tem o objetivo de avaliar sob o ponto de 
vista dos gestores, se os funcionários realmente estão compro-
metidos com o Sistema de Gestão da Qualidade, se os gerentes 
estão cumprindo as tarefas relacionadas a certifi cação e se os 
registros da qualidade estão sendo preenchidos corretamente 
e na frequência estabelecida. 

FONTE: Dados elaborados pelos autores, 2013.
GRÁFICO 4 – Comprometimento dos funcionários com a Certifi cação 
ISO 9001:2008 e o Com o Sistema de Gestão da Qualidade na visão 
dos gestores

 O gráfi co 04 (quatro) aponta que 100% dos gestores 
consideram que os funcionários são comprometidos com o sis-
tema de gestão da qualidade, 100% afi rma que as tarefas são 
cumpridas pelos gestores nos prazos combinados e 80% que 
os registros referentes à qualidade são preenchidos correta-
mente e na frequência estabelecida. 
 Ao comparar o resultado do gráfi co 04 (quatro) com 
o gráfi co anterior os resultados reforçam que os funcionários 
são comprometidos com a certifi cação ISO 9001:2008 e com o 
sistema de gestão da qualidade.
 Segundo Yamanaka (2008, pág. 41) “o envolvimento 
das pessoas é um dos principais fatores de sucesso para a im-
plementação de sistemas de qualidade. As pessoas devem ter 
consciência de seu trabalho para o alcance dos objetivos orga-
nizacionais e de qualidade”.
 Para que a empresa tenha sucesso ao se implantar uma 
certifi cação de qualidade o ideal é que cada profi ssional seja, 
treinado, capacitado, consciente e comprometido com o siste-
ma de gestão da qualidade, e que a alta direção juntamente 
com os gestores apoiem e incentivem a melhoria contínua do 
processo.
 Apresenta-se a seguir o resultado para a dimensão 
papel da liderança no processo de certifi cação, esse esclareci-
mento será ilustrado pelos gráfi cos 05 (cinco) e 06 (seis).  
 O gráfi co 05 (cinco) tem o objetivo de verifi car sob o 
ponto de vista dos funcionários se os gestores e alta direção 
apoiam o Sistema de Gestão da Qualidade e a implantação 
da certifi cação ISO 9001:2008 e se estimulamos funcionários a 
cumprir os procedimentos da qualidade.
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FONTE: Dados elaborados pelos autores, 2013.
GRÁFICO 5 – Gerentes e Alta direção apoiam a Certifi cação ISO 
9001:2008 na visão dos funcionários

 Quando da analise do gráfi co 05 (cinco), verifi ca-se 
que 94,58% dos funcionários consideram que a alta direção 
apoia o sistema de gestão da qualidade, 93,37% que os ges-
tores apoiam a implantação da certifi cação e 88,25% conside-
ram que os gestores estimulam a cumprir os procedimentos da 
qualidade.
 Fica evidente pelos percentuais apontados nos gráfi -
cos que os gestores e alta direção transmitem para equipe o 
comprometimento com a certifi cação ISO 9001:2008 e com o 
Sistema de Gestão da qualidade. 
 Neste sentido para o sucesso na implantação e manu-
tenção da certifi cação ISO, os líderes precisam ser capazes de 
envolver as pessoas no sentido de atingir os objetivos da orga-
nização, além de ter conhecimento das políticas da organiza-
ção, para que possa direcionar e orientar a equipe de trabalho 
no alcance das metas traçadas. (LAGES; FRANÇA, 2009).
 O gráfi co 06 (seis) tem o objetivo de verifi car sob o 
ponto de vista dos gestores se a alta direção apoiam o Sistema 
de Gestão da Qualidade.

FONTE: Dados elaborados pelos autores, 2013.
GRÁFICO 6 – Comprometimento da alta direção com o sistema de ges-
tão da qualidade na visão dos gestores.

 O gráfi co 06 (seis) apresenta que 100% dos gestores 

consideram que a alta direção é comprometida com o sistema 
de gestão da qualidade, 100% indicam que as ações defi nidas 
para o tratamento das não conformidades relatadas nas audi-
torias estão sendo cumpridas e 80% indicam que não adiam 
reuniões previstas para discussão de problemas com a certifi -
cação.
 As informações apresentadas no gráfi co 06 (seis) refor-
çam os dados expostos no gráfi co anterior, de que os gerentes 
e alta direção apoiam o sistema de gestão da qualidade na 
empresa
 Como aponta Tanabe e Souza (2006), a falta de com-
prometimento da alta direção da empresa com o processo de 
certifi cação gera grandes difi culdades em suas implantação e 
manutenção e contraria um dos itens da norma quanto ao en-
volvimento da direção no processo, desta forma é essencial 
que a alta direção e os gestores demostrem que estão empe-
nhados com a certifi cação.
 Oliveira (2009, p. 15) ainda reforça que “a dedicação 
ao processo de melhoria deve ser constante e partir de todos 
os elementos da empresa com particular apoio da alta cúpu-
la, para garantir seriedade de propósito e dedicação de longo 
prazo”, ou seja, o compromisso com o sistema de gestão da 
qualidade deve ser contínuo, os gestores e alta direção preci-
sam acompanhar mais atentamente o processo de produção 
da empresa, seja através de reuniões, para tratamento de não 
conformidades ou mesmo para discussão de melhorias para o 
processo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Este estudo teve como objetivo principal identifi car o 
entendimento dos funcionários em relação à certifi cação Nor-
ma ISO 9001: 2008, o envolvimento da equipe com a certifi ca-
ção e o papel dos gestores nesse processo de manutenção da 
norma ISO 9001:2008. 
 Com base nos dados levantados durante a pesquisa, 
foi possível concluir que as informações coletadas podem tra-
zer informações muito importantes para a tomada de decisão 
da alta direção.
 A pesquisa apontou que os funcionários são compro-
metidos com o Sistema de Gestão da Qualidade e com a cer-
tifi cação ISO 9001:2008 e consideram que os gestores e alta 
direção apoiam o Sistema de Gestão da Qualidade.
 Em contrapartida, a pesquisa também demostrou que 
uma parte da equipe de trabalho não entende a certifi cação 
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ISO 9001:2008 e a política da qualidade, não recebem infor-
mações sufi cientes para desempenhar suas funções, já execu-
taram ações contrárias à política da qualidade, não participam 
da tomada de decisão no setor e não cumprem as tarefas rela-
cionadas à certifi cação no prazo.
 Para melhoria contínua do processo, a empresa precisa 
atentar-se para estes dados que se mostraram como negativos 
na pesquisa.
 Para minimizar estas distorções a empresa pode adotar 
algumas medidas, sendo, cursos formação sobre as normas, 
procedimentos e instruções de trabalho e palestras sobre a po-
lítica da qualidade, a fi m de reforçar o conhecimento da certi-
fi cação ISO 9001:2008, da política da qualidade, das normas, 
procedimentos e instruções, adotar a cultura de reuniões entre 
gestores e funcionários para realizar discussões e troca de in-
formações.
 As estratégias defi nidas pela alta direção devem ser 
formuladas e levar em conta os objetivos da organização e os 
objetivos da equipe de trabalho, a fi m de sensibilizar os fun-
cionários e comprometê-los com as estratégias adotadas pela 
organização.
 Neste sentido, percebeu-se com a pesquisa, que a cul-
tura da empresa infl uencia muito para a efi cácia na implemen-
tação de um sistema de qualidade, pois a conscientização de 
todos sobre a importância da qualidade é fundamental dentro 
da organização. 
 O resultado positivo da implementação do sistema de 
gestão da qualidade na empresa estudada indica que o siste-
ma de gestão da qualidade foi planejado e implementado de 
forma efi caz. Percebe-se que ao se implementar um sistema de 
gestão da qualidade as empresas precisam fazer um planeja-
mento adequado antes de tomar qualquer decisão. 
 Ao concluir esta pesquisa foi atingido o objetivo princi-
pal da mesma, onde fi ca evidenciada a importância da equipe 
de trabalho estar comprometida com o processo de implanta-
ção e manutenção da certifi cação NBR ISO 9001: 2008.

STRATEGIC MANAGEMENT QUALITY: 
Analysis of the involvement of staff 
working with the ISO 9001: 2008.

ABSTRACT

 The ISO 9001:2008 certifi cation is standing out among 
the companies that seek to achieve competitive advantages 

through productivity, quality of products and processes. Howe-
ver, when deploying a quality certifi cation some companies 
face many diffi culties by not taking into regard the human fac-
tor involved in the process. For these reasons, the paper aims 
to assess the understanding of the staff regarding the certifi -
cation ISO 9001: 2008, the team’s involvement with the cer-
tifi cation and the role of managers in the maintenance of the 
standard. To achieve this goal, we adopted the qualitative re-
search method developed based on bibliographic research and 
quantitative research, from the study of the case in a Coope-
rative agribusiness sector in the city of Rio Verde – Goiás. The 
results were collected from the questionnaires with employees 
the scope of certifi cation. The research result shows that the 
work team deemed to have knowledge of ISO 9001:2008 cer-
tifi cations are committed to the quality management system 
and consider that managers and top management support 
the implementation of ISO certifi cation, and these data were 
confi rmed by responses with the application of questionnaires 
at the management level.It is evident from this study that the 
implementation and maintenance of ISO 9001: 2008 requires 
planning well-structured system of quality management, and 
the commitment of the team work and the support of mana-
gers and top of the company.

KEYWORDS: Strategic management, ISO 9001:2008, working 
team, Lead
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