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Resumo: O MERCADO ATUAL TEM SIDO CADA VEZ MAIS EXIGENTE QUANDO 

SE FALA EM QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS. A 

RASTREABILIDADE DE PROCESSOS ATÉ A ENTREGA DO PRODUTO 

FINAL, BEM COMO A DEFINIÇÃO DE ESCOPO, DELIMITAÇÃO DE 

CRONOGRAMA, INSPEÇÕES PERIÓDICCAS E POR ETAPA (ACEITAÇÃO 

E VALIDAÇÃO DAS ENTREGAS DE PROJETO), SÃO POLÍTICAS 

ADOTADAS POR CLIENTES QUE EXIGEM UM PADRÃO DE QUALIDADE 

DOS PRODUTOS E SERVIÇOS RESPECTIVAMENTE ENTREGUES E 

PRESTADOS PELOS FORNECEDORES.UMA DAS FERRAMENTAS PARA 

IDENTIFICAR SE O FORNECEDOR É QUALIFICADO OU NÃO, É POR 

MEIO DO SELO DE QUALIDADE ISO 9001, QUE TEM COMO BASE A 

NORMA NBR ISO 9001:2008. ESSA NORMA TEM COMO BASE A 

MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS PARA ATENDIMENTO DOS 

REQUISITOS DOS CLIENTES, TENDO COMO CONSEQÜÊNCIA SUA 

SATISFAÇÃO.A PRESENTE PESQUISA TEM COMO OBJETIVO 

APRESENTAR O FUNCIONAMENTO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DA 

QUALIDADE EM UMA EMPRESA DO SETOR MECÂNICO, ALÉM DE 

VIABILIZAR INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA AUXILIAR A 

IMPLANTAÇÃO DESTE SISTEMA EM OUTRAS EMPRESAS. O MÉTODO 

DE PESQUISA É O ESTUDO DE CASO, BASEANDO-SE EM UM SISTEMA 

IMPLEMENTADO EM UMA INDÚSTRIA MECÂNICA, QUE ESTÁ 

LOCALIZADA NO NOROESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO.COMO 

RESULTADO DA PESQUISA APRESENTOU-SE AS DIFICULDADES E 

BENEFÍCIOS DA IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DA 

QUALIDADE. 
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DIFFICULTIES AND BENEFITS OF QUALITY 

MANAGEMENT SYSTEMS. A STUDY COMPANY 

MECHANICAL SECTOR. 
 

Abstract: CURRENT MARKET HAS BEEN MORE AND MORE DEMANDING WHEN 

TALKING ON PRODUCTS AND SERVICES QUALITY. THE PROCESS 

TRACKING TO THE FINAL PRODUCT DELIVERY, AND THE DEFINITION 

OF SCOPE, SCHEDULE LIMITATION, PERIODIC INSPECTIONS AND BY 

STEP (ACCEPTANCCE AND VALIDATION OF PROJECT DELIVERY), THE 

CUSTOMERS IN ADOPTED POLICIES REQUIRING A STANDARD 

QUALITY OF PRODUCTS RESPECTIVELY AND SERVICES DELIVERED 

AND PROVIDED BY SUPPLIERS.ONE OF THE TOOLS TO IDENTIFY IF 

THE SUPPLIER IS QUALIFIED OR NOT, THAT´S WHY QUALITY SEAL ISO 

9001 MEANS THAT HAS THE BASIS OF STANDARD ISO 9001: 2008. THIS 

IS STANDARD AS BASIS OF CONTINUOUS IMPROVEMENT OF 

PROCEDURES FOR MEETING REQUIREMENTS OF CUSTOMERS, 

HAVING AS A RESULT YOUR SATISFACTION.THIS IS INTENDED TO 

PRESENT THE SEARCH OF A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 

OPERATION IN A COMPANY MECHANIC SECTOR WHILE ALSO 

ALLOWING IMPORTANT INFORMATION TO ASSIST THE 

IMPLEMENTATION OF THIS SYSTEM IN OTHER ENTERPRISES. 

RESEARCH METHOD IS THE CASE STUDY, BASED ON A SYSTEM 

IMPLEMENTED IN AN INDUSTRY MECHANICAL, WHICH IS LOCATED 

IN THE STATE OF SÃO PAULO NORTHWEST.PRESENTED AS A RESULT 

OF THOSE PROBLEMS RESEARCH AND IMPLEMENTATION OF 

BENEFITS A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM. 

 

Keyword: QUALITY MANAGEMENT; ISO 9001: 2008; COMPETITIVENESS;  


PRODUCTION SYSTEMS 
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 Introdução 

O mercado atual tem sido cada vez mais exigente quando se fala em qualidade de produtos 

e serviços. A rastreabilidade de processos até a entrega do produto final, bem como a 

definição de escopo, delimitação de cronograma, inspeções periódicas e por etapa (aceitação e 

validação das entregas de projeto), são políticas adotadas por clientes que exigem um padrão 

de qualidade dos produtos e serviços respectivamente entregues e prestados pelos 

fornecedores. 

Uma das ferramentas para identificar se o fornecedor é qualificado ou não, é por meio do 

Selo de Qualidade ISO 9001, que tem como base a Norma NBR ISO 9001:2008. Essa Norma 

tem como base a melhoria contínua dos processos para atendimento dos requisitos dos 

clientes, tendo como conseqüência sua satisfação. Empresas certificadas ISO 9001 passam por 

processos de auditoria periódicos, onde são avaliadas por uma certificadora responsável, 

representada por um ou mais auditores líderes (profissionais qualificados, com conhecimento 

mútuo na Norma NBR ISO 9001:2008). 

O processo de qualificação exige organização e participação da alta direção e gestores 

representantes da empresa, que deverão disseminar a idéia central aos demais colaboradores. 

Todo sistema de gestão é de responsabilidade de um departamento específico 

(tradicionalmente conhecido como SGQ – Sistema de Gestão da Qualidade). Este 

departamento tem como responsabilidade: definição da interação dos processos, formalização 

de procedimentos, controle de documentos, realização de auditorias internas, registro de não 

conformidades, elaboração e análise de indicadores de desempenho, controle de registros, 

entre outras atividades. A equipe pode ser composta por: Gerente da Qualidade, Coordenador 

da Qualidade, Analistas da Qualidade, assistentes ou auxiliares da qualidade. É requisito da 

norma NBR ISO 9001:2008 (item 5.5.2), que a diretoria seja representada por uma pessoa, 

seja ela do departamento da qualidade ou não. 

Segundo Chiavenato (2010), o cliente está cada vez mais exigente quanto à qualidade e 

qualquer organização que queira operar no atual ambiente competitivo complexo, exigente e 

mutável precisa de habilidade para atender necessidades e expectativas de clientes e 

stakeholders (partes interessadas), a longo prazo e de forma equilibrada. 

Com base neste contexto, para este artigo, elaborou-se a seguinte questão de pesquisa: 

Quais são as dificuldades e benefícios encontrados nas organizações durante a implantação de 

um sistema de gestão da qualidade? A presente pesquisa tem como objetivo apresentar o 
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funcionamento de um sistema de gestão da qualidade em uma empresa do setor mecânico, 

além de viabilizar informações importantes para auxiliar a implantação deste sistema em 

outras empresas. 

 Revisão Bibliográfica 

 Gestão da Qualidade 

Uma das figuras mais conhecidas quando o assunto é gestão da qualidade, William E. 

Deming ensinou aos japoneses que quanto maior for a qualidade, menor será o custo do item 

produzido e vendido – uma idéia que até hoje muitas empresas ocidentais não aceitam 

(MIRSHAWKA, 1990). A qualidade não está atrelada ao “agregar valor no processo 

produtivo”, e sim a organização, planejamento, produtividade, trabalho em equipe. 

Uma melhor comunicação, melhores equipamentos e melhor compreensão de cada tarefa 

contribuem de forma sensível para a eficiência, mais estas necessidades devem ser vistas 

como uma parte de quadro administrativo global e não como elementos isolados 

(MIRSHAWKA, 1990). Importante que os atributos para o negócio sejam bem definidos e 

tenham uma interação adequada, a fim de que o bom trabalho apenas isolado (de alguns 

aspectos) seja substituído por um trabalho mais sustentado e consolidado englobando todos os 

aspectos necessários para que se chegue a qualidade total. 

São considerados princípios da qualidade, os seguintes itens: 

 Foco no Cliente: Atender as necessidades atuais e futuras dos clientes, bem como seus 

requisitos, e na medida do possível buscar superar as expectativas; 

 Liderança: Estabelecer a missão e o rumo da Organização. Criar e manter um 

ambiente interno, no qual as pessoas possam estar totalmente envolvidas no propósito 

de atingir os objetivos da Organização. 

 Envolvimento das Pessoas: Mobilizar as pessoas de todos os níveis, para que as 

diferentes habilidades sejam utilizadas em prol da organização. Importante a 

disseminação das informações em todos os níveis, seja operacional, tático ou 

estratégico; 

 Abordagem por Processo: Gerenciar as atividades e recursos relacionados com um 

processo, levando a Organização a alcançar de forma mais eficaz seus objetivos. 
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 Abordagem Sistêmica para Gestão: Identificar, entender e gerenciar as interações dos 

processos, tornando-os contribuintes da Organização a fim de alcançar seus objetivos; 

 Melhoria Contínua: É preciso que a Organização meça, monitore e análise os 

processos de negócios, tendo base para implementação de melhorias; 

 Abordagem factual para tomada de decisões: Só é possível tomar decisões eficazes, 

analisando os dados e as informações da Organização; 

 Benefícios mútuos nas relações com fornecedores. 

2.2 A Norma ISO (International Organization for Standardization) 

Segundo Zacharias (2001), a necessidade de padrões internacionais de engenharia, no 

período pós-guerra, levou à criação em 1947, de um novo organismo para facilitar a 

coordenação internacional e a unificação de padrões industriais. Esta entidade foi denominada 

ISO, sendo publicado em 1951 o seu primeiro padrão. ISO é o nome da Organização 

Internacional para Normalização (International Organization for Standardization) que está 

localizada em Genebra, na Suíça. O nome ISO é deriva-se da palavra grega isos que significa 

igual, visto que o objetivo da Organização é a padronização da Norma internacionalmente. 

No Brasil, a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) zela para que as normas 

da ISO sejam a expressão fiel das normas originais, por isso toda família ISO recebeu o 

prefixo NBR. Assim, por exemplo, a Norma ISO 9000 no Brasil se chama NBR ISO 9000. 

Porém é o órgão do governo federal chamado Instituto Nacional de Metrologia, Normalização 

e Qualidade Industrial (INMETRO) quem credencia qualquer organismo como certificador 

dos sistemas de qualidade (CRUZ, 2002). 

 Metodologia 

A presente pesquisa é um estudo de caso, baseando-se em um sistema implementado em 

uma Indústria Mecânica, que está localizada no noroeste do estado de São Paulo. Os dados 

coletados do presente sistema de gestão da organização foram analisados tecnicamente, a fim 

de fundamentar os aspetos de pesquisa como: implantação e manutenção de um sistema de 

gestão, envolvimento global, resistências a mudanças, perspectivas e benefícios de uma 

gestão sólida. O estudo de caso representa uma investigação empírica e compreende um 

método abrangente, com a lógica do planejamento, da coleta e da análise de dados (Yin, 

2001). 
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 Estudo de Caso: Sistema de Gestão da Qualidade em uma Indústria Mecânica 

A integração entre os departamentos e principais processos da empresa pode ser 

visualizada na Figura 1 abaixo: 

 

FIGURA 1. Interação dos Processos: Autores (2015). 

1. Interação Comercial x Cliente, etapa de formalização do Pedido de Venda; 

2. PPCP recebe o Pedido de Venda, transformando-o em ordem de produção, nessa etapa 

há o cadastramento do produto, planejamento, programação e posterior controle da 

produção; 

3. Engenharia libera o projeto conforme definições contidas na ordem de produção 

encaminhada pelo PPCP; 

4. Posterior a liberação do projeto, o PPCP encaminha juntamente a ordem de produção 

toda documentação para fábrica, a fim de que os trabalhos sejam realizados conforme 

requisito dos clientes (contidos inicialmente no Pedido de Venda); 

Observação: A interação “Pedido de Venda – Ordem de produção – Projeto” ocorre de 

forma física e sistêmica através do sistema de gestão integrado – ERP (Enterprise 

Resource Planning); 
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5. Em casos de quebra nos equipamentos, a produção solicita manutenção a um 

departamento específico. Além de realizar manutenções corretivas, a manutenção 

realiza inspeções preventivas periódicas nos equipamentos; 

6. Almoxarifado recebe as requisições de matérias, para posterior liberação ao 

solicitante, ou encaminhamento ao departamento de compras para efetivar aquisição. 

Além da entrega dos materiais, o departamento recebe os materiais, armazenando-os 

em locais específicos; 

7. Posterior ao processo produtivo, o Controle de Qualidade inspeciona os trabalhos 

realizados a fim de garantir ao cliente que os requisitos foram atendidos, as inspeções 

são feitas no produto físico, baseando-se no projeto. As inspeções podem ser internas 

ou terceirizadas. O controle de qualidade, além das inspeções, faz as aferições 

periódicas dos equipamentos de medição; 

8. Com o produto liberado e romaneado (relatório com peças a serem expedidas) pelo 

PPCP, segue para a expedição a fim de realizar coleta; 

9.  Juntamente ao romaneio, a Gestão de Recursos (Faturamento) emite a Nota Fiscal 

para efetivar entrega ao cliente; 

10. O Departamento de Compras realiza as aquisições conforme requisição dos 

departamentos, além de qualificar os fornecedores; 

11. Gestão de pessoas (Recursos Humanos e Segurança do Trabalho) são responsáveis 

respectivamente pelo trabalho de Conscientização, Treinamento, admissão, demissão 

de funcionários e garantia da segurança nas atividades por meio de diálogos 

periódicos e distribuição de EPIs; 

12. Gestão da Qualidade é responsável pelo acompanhamento dos processos, a fim de 

garantir o bom funcionamento das interações, outros trabalhos são: controle de 

documentos, realização de auditorias, elaboração e análise de indicadores de 

desempenho, abertura e resolução de não conformidades, enfim; 

13. TI é responsável pelos equipamentos (PC, servidor, impressoras), e também pelo 

sistema operacional (ERP). 

A empresa estudada possui como principais produtos e serviços a fabricação e 

manutenção de produtos, voltados para os segmentos: mecânico, sucroalcooleiro, papel e 

celulose, químico, petroquímico, mineração, geração de energia e alimentícia aplicando 
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processos de usinagem e solda. O sistema de gestão da Indústria Mecânica abordada no 

estudo de caso tem como base a política de “Atender e Superar as necessidades dos clientes, 

obtendo-se assim parcerias duradouras”, e os aspectos importantes dos objetivos da 

organização são: 

1. Agilidade e confiabilidade; 

2. Segurança e desenvolvimento 

3. Ambiente saudável; 

4. Melhoria Contínua; 

5. Resultados Financeiros Positivos. 

A fim de atender aos objetivos, existem indicadores que demonstram o desempenho da 

empresa periodicamente. Alguns exemplos são demonstrados abaixo: 

1. Pesquisa de Satisfação de Clientes – Departamento Comercial (pesquisa anual 

realizada com um representante direto da empresa contratante); 

2. Ocorrência Mensal de Acidentes de Trabalho – Departamento Segurança do Trabalho 

(divulgação da quantidade de acidentes mensais ocorridos dentro da Organização); 

Cumprimento do Plano de Treinamento – Departamento Recursos Humanos 

(Verificação mensal que identifica se os treinamentos planejados foram realizados no 

período determinado); 

3. Pesquisa de Clima – Departamentos Recursos Humanos (pesquisa anual realizada com 

os funcionários da Organização); 

4. Melhorias Implementadas – Departamento Sistema de Gestão da Qualidade 

(verificação mensal que identifica se as melhorias planejadas foram realizadas em 

tempo devido); 

5. Gastos Fixos / Variáveis / Manutenção / Investimento – Departamento Aquisições 

(Demonstrativo dos gastos mensais obtidos pela Organização). 

A fim de atender aos objetivos da empresa com qualidade e de maneira padronizada, os 

departamentos seguem procedimentos de rotina (Procedimentos Operacionais), que definem 

os métodos adequados para realização das tarefas cotidianas. Além dos procedimentos 

operacionais, o sistema de gestão ainda é composto por procedimentos sistêmicos 

(gerenciais), que são determinações da norma como: 
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 Controle de Documentos (Como a empresa elabora, distribui e controla os documentos 

internos); 

 Controle de Registro (Como são tratados os registros da empresa, ex.: formulários de 

inspeção de produtos, como são armazenados, cuidados e excluídos, enfim); 

 Auditoria Interna (Definições para realizações de auditorias internas para o Sistema de 

Gestão da Qualidade); 

 Controle de Produtos Não Conformes (Método utilizado para controlar as não 

conformidades de produtos detectadas nos processos produtivos); 

 Tratamento de Não Conformidades e Melhorias (Metodologia utilizada para resolução 

dos problemas internos - processo ou produto); 

 Satisfação de Clientes (De que forma a empresa mede a satisfação dos clientes, por 

meio de pesquisa digital, visitas, via telefone, enfim); 

 Controle de Equipamentos de Medição e Ensaios (Métodos para aferir e controlar os 

equipamentos de medição como: paquímetro, micrometro, relógio comparador, 

enfim); 

 Conscientização, Desenvolvimento e Treinamento (diretrizes para realização de 

treinamentos e capacitações da mão-de-obra interna). 

O documento que sobrepõe-se sobre todos os outros internos chama-se Manual da 

Qualidade, nele consta a Política da Empresa, informações e orientações quanto ao Sistema de 

Gestão da Qualidade para uso interno. Algumas documentações complementares utilizadas 

são descritas abaixo: 

 Procedimento Técnico: 

Documento complementar de consulta que contém os parâmetros de orientação, que serve para 

tomadas de decisão; 

 Documento de Apoio: 

Trata-se de documentos que influem no Sistema de Gestão e que não podem ser definidos como 

um dos documentos citados acima (geralmente uma tabela auxiliar); 

 Normas Externas e Legislações: 

São documentos que influem no Sistema de Gestão da Qualidade e que são emitidos por 

alguma organização externa; 
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 Registro da Qualidade (Formulários): 

Fornece evidências objetivas sobre a extensão do atendimento dos requisitos para a qualidade 

ou a eficácia de funcionamento de um elemento do sistema da qualidade. 

4.1 Dificuldades e resistências na Implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade 

Ulrich (1998) discute os desafios da competitividade para o gerente de pessoas das 

organizações, expandindo o seu papel de especialista administrativo para além das fronteiras 

atuais, incorporando funções que visam ao enfrentamento desses novos desafios: parceiro 

para o ajuste das estratégias de pessoas à estratégia empresarial, agente de mudança para gerir 

a transformação e a mudança, e colaborador das pessoas para ouvir e aumentar seu 

envolvimento e sua capacidade de participação. 

A globalização é um desafio que os gerentes devem enfrentar para se manterem 

competitivos num mundo em constante mudança. Relacionado à globalização, encontra-se o 

desafio de liderar uma força de trabalho com diferenças culturais, que contribuem 

significativamente para a diversidade nas equipes (BAUMOTTE, FONSECA, PAVARINI, 

SILVA, 2010). 

A resistência a mudanças, quando se fala em novos métodos, rotinas mais modernas 

de trabalho está atrelada a cultura organizacional, no costume e hábito do “sempre fizemos 

assim” as barreiras se adentram nas empresas, tornando-as limitadas para acatar as exigências 

do mercado atual. 

Conforme relato do Coordenador de Processos que também é o representante da 

direção quanto ao Sistema de Gestão da Qualidade e também o relato do Diretor Comercial, 

devido ao ramo de atuação, nunca se viu internamente a real e potencial necessidade de um 

Sistema de Gestão sólido implementado, por ser uma empresa sazonal (cujo volume de 

trabalho mais intenso está entre os meses de novembro a abril), há uma dificuldade em 

linearizar os processos nos dois períodos distintos (sendo o outro período de maio a outubro). 

Identifica-se na análise que o comportamento da empresa é um quando os serviços estão em 

menor volume (sendo os processos mais eficazes), e outro em alto volume (sendo os 

processos menos eficazes). 

O equilíbrio entre as experiências passadas (projetos anteriores, vivenciados por 

profissionais mais experientes) e as novas ideias (envolvendo sistematização, tecnologia, 

enfim) é essencial para que um sistema de gestão seja sólido e eficaz para a organização. 
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É importante que na implementação de um Sistema de Qualidade baseado na Norma 

NBR ISO 9001:2008 tenha a participação efetiva da alta direção e dos seus representantes 

(gestores), disseminando idéias como: trabalho em equipe, planejamento, liderança, 

envolvimento das pessoas, flexibilidade a mudanças, seriedade, redução de custo, 

potencialização cultural, enfim. A manutenção de um sistema é essencial, abordando 

continuamente: comunicação, melhorias contínuas, treinamento e capacitação, motivação, 

análise de dados, tomada de ações, visão crítica dos processos. 

4.2 Benefícios na Implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade 

Os benefícios de um sistema de gestão baseado nas normas ISO são diversos: 

 Primeiro que facilita no atendimento aos Objetivos da empresa, sejam eles financeiros, 

sociais, éticos, enfim; 

 Garantia e estabilidade mesmo em um mercado oscilante, onde a economia impacta 

negativamente nas negociações, isso se dá pelos altos índices alcançados de 

produtividade, redução de custos; 

 As melhorias contínuas tratadas devidamente ampliam a visão dos responsáveis do 

negócio, fazendo com que o número de boas ideias seja sempre significativo, 

impactando positivamente na própria Organização e nos parceiros (clientes, 

fornecedores); 

 O crescimento profissional dos envolvidos no Sistema fortalece o mercado no aspecto 

mão-de-obra qualificada. 

São vários os benefícios de uma gestão sólida e coerente, porém isso só é conquistado 

com a quebra de paradigmas organizacionais, limitantes e que não agregam valores ao 

mercado de atuação. 

De acordo com o Coordenador de Processos da organização, um exemplo prático dos 

benefícios é a implementação adequada das melhorias contínuas (item 8.5 da norma NBR ISO 

9001:2008), como potencialização de máquinas (um equipamento convencional passando a 

ser CNC “Comando Numérico Computadorizado” por meio de uma análise de especialistas, 

que identificam as necessidades e viabilizam investimentos por meio de estudos realizados). 

Essa melhoria devidamente trabalhada e acompanhada gera benefícios como: redução de 

tempo de operação, minimização no índice de falhas, enfim. Outros benefícios como o 

próprio aumento da satisfação dos clientes nos aspectos de atendimento ao prazo devido às 
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boas práticas e procedimentos, redução de acidentes devido à ministrações de treinamentos e 

workshop e ao acompanhamento fabril. 

 Conclusões 

As forças contrárias emitidas pela economia externa atualmente, devido à crise no 

mercado industrial, é uma das razões para que as organizações tenham como prioridade a 

qualidade total (qualidade do processo num todo) dos seus produtos e serviços fornecidos. 

A concorrência mercadológica também é um fator de extrema importância, a diferença nos 

preços de venda de diferentes empresas com similaridade setorial dá-se pelo custo da 

fabricação de ambas, custo este conseqüente de um processo (bem definido ou não). 

Por mais preciso que seja o Sistema de Gestão da Qualidade implantado, o envolvimento da 

alta direção e dos gestores responsáveis pelos departamentos é essencial para que o sucesso 

seja evidente na organização. Alguns atributos, não se limitando, como: análise de resultados, 

busca por capacitação e novos conhecimentos, interação coerente dos processos, 

envolvimento de todos os níveis hierárquicos são primordiais para o alcance da solidez de um 

sistema.  

As definições comerciais, anterior à venda de um produto ou serviço devem ser bem 

entendidas pelas partes (cliente e departamento comercial interno) a fim de que a transmissão 

de informações para realização dos processos posteriores seja coerente e eficaz. Segundo 

Cleland e Ireland (1999), “a incerteza afeta bastante os resultados dos projetos”. Total 

incerteza indica total falta de informações, enquanto total certeza significa a disponibilidade 

da totalidade de informações (REBECHINI, SALLES, SOLER, VALLE, 2010). 

O equilíbrio entre mão de obra (envolvimento e capacidade), máquina e tecnologia 

(disponibilidade de) e processo (estruturado, coerente, flexível, enfim) é uma definição 

coerente para um Sistema de Gestão eficaz, que proporcione benefícios mútuos a 

Organização, fazendo com que a Qualidade na prestação de serviços seja evidente aos 

clientes, tornando o negócio estável e eficiente. 
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