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As TENDÊNCIAS da 
qualidade, do meio 
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e da normalização na 
PRÓXIMA DÉCADA

As TENDÊNCIAS da 
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PRÓXIMA DÉCADA

Atualmente, com o advento da tecnologia, 
que se altera a cada minuto, os gestores 
podem criar ações imediatas, buscando 
efi ciência nos processos, montando 
estratégias de compras e analisando 
volumes e tipos de produtos, no mesmo 
instante em que o comprador inicia suas 
atividades. Assim, as empresas que querem 
ser competitivas e ter longevidade devem 
buscar as novas tecnologias inovativas para 
efetuar sua gestão com redução de custos 
e qualidade para suas operações, migrando 
do operacional para o estratégico, não se 
esquecendo de seus controles ambientais e 
metrológicos, além de aplicar cada vez mais 
a normalização em seus inputs e outputs
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C
ompetitividade global, problemas socioambientais, 
aumento da pobreza e da violência são fenômenos 
mundiais que estão alterando a forma de atuação dos 
gestores empresariais, gerando uma ampla gama de 

ações que deverão ser realizadas na próxima década. Há que se 
refletir sobre todos esses aspectos que atingem direta e indire-
tamente toda a sociedade em geral, pois as transformações são 
constantes e ocorrem a cada segundo.

Uma dessas dificuldades se relaciona com a gestão das pes-
soas, já que está chegando ao mercado a denominada geração Y, 
representada por pessoas que nasceram a partir de 1977. Eles se 
divertem com jogos eletrônicos, cresceram usando a Internet e 
surpreendem com informações inesperadas sobre os mais variados 
temas, e adoram celular, e-mail, MSN, blogs, torpedos que parecem 
escritos em código.

As pesquisas mostram que a nova geração adora atenção, tem 
foco no curto prazo e acredita na mudança constante. Não aceita 
bem regras preestabelecidas e considera natural trocar muitas 
vezes de trabalho. A família onde essa geração foi criada tornou-
se diferente das anteriores: mães que trabalham fora e formas 
diferentes de organização familiar (que não necessariamente são 
representadas por um pai e mãe presentes). Essa nova geração 
não está acostumada a ter que esperar e a lidar com ambientes 
autoritários. Além disso, não gosta de muitos direcionamentos, mas 
ao mesmo tempo precisa do estímulo, como dos jogos eletrônicos, 
para que possa reagir ao invés de agir.

Para a geração Y, o valor do pensamento sistêmico, com a pos-
sibilidade de olhar para o global e o local, é uma competência tão 
importante ao novo mundo do trabalho. Outra característica é a sua 
abertura à diversidade, já que eles aceitam muito bem diferenças 
de raça, sexo, religião e nacionalidades em seus círculos de relação. 
Como se pode perceber, haverá, nos próximos anos, um choque 
de gerações. A geração X, as pessoas nascidas entre 1964 a1976, 
que hoje atua nas organizações e é capaz de gerar resultados por 
meio de processos estabelecidos, regras claras, usando experiência 
profissional e de vida.

Enfim, o perfil desse novo gestor será ser o mediador entre o 
conhecimento e a prática, estabelecendo as mais viáveis transações 
entre as instituições, assumindo papel fundamental nos processos 
de desenvolvimento social. Toda ação gestora, orienta-se por prin-
cípios de mudança e desenvolvimento para o social; o que envolve 
muitos desafios a serem vencidos. Já o gestor do desenvolvimento 
social promove a conciliação dos conhecimentos, ética e efetivi-
dade; ou seja, ele deve ser um mediador entre as pessoas. Saber 
ser, interagir e agir são valores de competência de um bom gestor 
mutliqualificado, capaz de dar respostas eficazes a situações do dia 
a dia, e de enfrentar problemas de alta complexidade.

Algumas outras características deverão fazer parte do manual 
do gestor nos próximos anos. Para tomar decisões mais rápidas, 
frente às instabilidades do mercado, as organizações terão que 
ampliar seus canais de comunicação, reforçando as atividades de 

[Hayrton Rodrigues do Prado Filho] pesquisa e levantamento de informações que a levem a desenvol-
ver soluções mais rápidas. Também, deverá ser preparar para um 
aumento do relacionamento com o ambiente externo: para tomar 
decisões com diversos sistemas de gestão, incluindo financeira, 
tecnologia e recursos humanos aos sistemas de gestão existentes 
como o da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança aumenta 
significativamente a complexidade administrativa; os esforços para 
transformar o trabalhador num profissional multidisciplinar não 
serão suficientes para promover a integração de vários sistemas 
de gestão.

Para o consultor Clovis Fernandes Oyarzabal, quando obser-
vamos os dias de hoje, percebe-se claramente que as organizações 
globalmente competitivas adotam sistemas de gestão diferenciados 
da grande maioria das empresas de nosso país. “Nessas empresas 
ficam em destaque as políticas, os conceitos e os métodos, como 
foco no cliente, sustentabilidade, inovação, gestão dos processos, 
indicadores de desempenho e gestão de pessoas. Tais conceitos são 
contemplados, disseminados, valorizados e praticados a título de 
gestão para a Qualidade Total. Sabedores que somos de que todas 
as atividades voltadas para o domínio das rotinas e a melhoria da 
empresa passam pela participação ativa de pessoas que possuem 
um limite natural de aprendizagem ao longo do tempo, é fácil 
percebermos o grande desafio da maioria das empresas nacionais, 
para a implantação do novo sistema. A sobrevivência, certamente 
passará pela capacidade das lideranças em mobilizar e capacitar 
todos os participantes da organização na construção das melhores 
rotinas; na resolução dos problemas e na inovação constante. O 
sucesso estará assentado nos pilares da razão (medir, analisar e 
atuar nos resultados indesejáveis) e na emoção (participação de 
todos, criatividade, intuição e tino). A grande vantagem competitiva 
estará com os visionários, com coragem para o pioneirismo e a 
quebra de paradigmas”, explica ele.

Nelson Cafiero, diretor da Texto, acredita que alguns processos 
já se encontram muito mais avançados e consolidados em outros 
países do que no Brasil. “Hoje, a questão da qualidade ambiental 
é uma megatendência mundial, no que diz respeito à conscienti-
zação de toda a população em relação a esse tema. A tendência é 
de que nos países de Terceiro Mundo sigam as que já são sólidas 
em países da Europa, mediante normas que não por si só venham 
a estabelecer essas atividades de monitoração e cuidado para com 
a qualidade ambiental como rotina, ou algo padrão, mas sim por 
meio da fiscalização dessas normas. Hoje, normas existem aos 
montes, mas fiscalização e penalidades, quase são nulas, portanto, 
para países como o Brasil, onde ainda não é uma preocupação 
cultural a questão da qualidade ambiental, pode ser que se leve 
mais tempo do que em outros países. Mas por se tratar de uma 
conscientização mundial que vem num crescendo em velocidade 
ímpar nos últimos anos, acreditamos que o Brasil em dez anos 
estará em foco estratégico no que tange a adequação aos quesitos 
que são empregados hoje na Europa”, assegura.

Segundo Marlon José Martins, do departamento técnico do 
Laftec, atualmente vive-se a era do conhecimento em que a cada 
minuto é criada uma nova tecnologia. “Para acompanharmos 
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essas inovações devemos, nos reciclar constantemente e sermos 
pessoas diferentes a cada instante para podermos absorver ape-
nas os conhecimentos que irão agregar valor para nossas vidas, 
ou seja, pessoal e profissional. O Brasil está em evidência e a 
tendência para os próximos anos é aumentar nossa visibilidade 
lá fora. Devemos ter consciência de nosso papel para podermos 
desenvolver um bom trabalho e sermos cada vez mais fortes 
comercialmente. Devemos caminhar sempre em frente, mas não 
devemos esquecer-nos de olhar para trás e visualizar o quanto a 
gestão da qualidade ambiental, da metrologia e da normalização 
cresceram nos últimos anos”, conta.

Martins diz ainda que a gestão da qualidade e ambiental é e será 
o diferencial para sustentabilidade dos processos produtivos. “Ela é a 
base da pirâmide, pois sem o meio ambiente não teremos onde nos 
desenvolver e continuar vivendo. A gestão da qualidade em metro-
logia deve ser bem administrada para que por meio de resultados, 
metrológicos robustos e coerentes poderemos tomar decisões sobre 
qual caminho devemos seguir em determinado momento, como se 
a qualidade do que produzimos ou realizamos fosse um caminho 
de duas vias na qual esses resultados dependam para seguirmos 
o caminho mais confiável por meio da confiança nos resultados 
e experiências vivenciadas. A normalização deve ser o guia para o 
desenvolvimento, devemos seguir as normas como uma ferramenta 
prática, pois uma norma é o resumo de experiências de pessoas que 
vivenciaram na pratica o que estamos implantando, por isso devemos 
utilizar a normalização como base para desenvolvermos nossos pro-
cessos. Dessa forma cremos que para o desenvolvimento de produtos 
e serviços que possam a cada dia atender e superar as expectativas de 
nossos consumidores a gestão da qualidade, ambiental, da metrologia 
e da normalização, é e serão sempre fundamentais para que esse 
processo se forme com base em metrologias sustentáveis, íntegras 
e inabaláveis”, complementa.

Na opinião da diretora-técnica da Certificadora Conceitos, 
Sonia M. Bolsoni, para falar de tendências da qualidade para a 
próxima década necessariamente tem que se voltar ao passado e 
ainda discorrer um pouco sobre o presente. “Ao longo do tempo, 
no mundo, a evolução da economia mundial, o mercado globali-
zado, cada vez mais competitivo e aberto, foi afetando diretamente 
as indústrias e exigido delas esforços constantes, inserindo uma 
série de desafios e estimulando-as a desenvolver estratégias mais 
sofisticadas para obter melhoria contínua, e assim, sobreviverem 
a real necessidade de mudança dos clientes e/ou à presença dos 
concorrentes, os órgãos reguladores começaram a se fazer presente 
cada vez mais efetivamente, tornando a implementação de um 
Sistema de Gestão da Qualidade, peça fundamental para garantir 
o atendimento a todos os requisitos existentes e aos novos que 
surgiam a todo o momento”, comenta.

Segundo ela, o cenário brasileiro no final da década de 1980 
foi marcado pelas diversas mudanças políticas econômicas, prin-
cipalmente em relação à abertura dos mercados. “Novas organi-
zações de origem estrangeira, com elevado avanço tecnológico, 
ingressaram no Brasil. Também, essa abertura proporcionou às 
empresas brasileiras exportarem seus produtos, para isso ocorrer, 

foi necessário que as conformidades de qualidade desses seguissem 
uma certificação internacional, a mudança para reestruturação 
teve que acontecer, pois o Brasil por um longo período, antes das 
privatizações e da internacionalização dos mercados, principal-
mente a indústria metal mecânica, tinham no governo seu principal 
cliente. Como a demanda era garantida, não houve por parte das 
mesmas uma grande preocupação em melhorar a eficiência de 
seus processos produtivos, desenvolvimento de novas tecnologias 
e incremento em sua capacidade gerencial, então a partir de 1990 
com a Medida Provisória (MP) 158, que promovia uma ruptura da 
política industrial vigente nas décadas anteriores, deslocando seu 
eixo central de preocupação da expansão da capacidade produtiva 
para a questão da competitividade, forçando as empresas a se des-
tacarem e diferenciar de suas concorrentes. Hoje, a tendência para 
a próxima década é as empresas buscarem na qualidade, por meio 
de certificações, ou seja, atestados de conformidades, diferencial 
de mercado, competitividade, ou exigências de clientes, atender 
exigências para exportação, melhoria contínua em processos, 
satisfação de clientes, entre outros, e quanto mais as empresas se 
certificam mais aumenta a pressão sobre as empresas que não ain-
da se certificaram, para as indústrias os conceitos de gerenciamento 
com qualidade estará sendo adotados por um número crescente 
de empresas, tanto de pequeno como médio e grande porte, e de 
vários segmentos, aumentando a pressão por qualidade por meio 
de melhorias constantes”, acrescenta.

O gestor do futuro deverá ter convivência suficiente para pro-
mover a colaboração tática e delegar o monitoramento dos proces-
sos e produtos aos gerentes, além do que terão que sofisticar mais 
suas formas de atuação, com a adoção de ferramentas e métodos 
de gestão. Instrumentos adicionais, como MASP, análise e trata-
mento de riscos, gestão de competências, métodos de avaliação de 
treinamento, desdobramento estratégico e muitos outros deverão 
ser implementados para complementar as certificações.

Soma-se a isso tudo à tendência crescente da aplicação de 
instrumentos de gestão de risco. Dessa forma, o gestor terá que 
implementar a ação preventiva não como o último requisito das 
normas, mas como uma consequência do planejamento dos pro-
cessos e da realização do produto.

A responsabilidade social poderá estar representada na 
norma ISO 26000, que, em linhas gerais, objetiva harmonizar as 
orientações de responsabilidade social já existentes, acordadas 
internacionalmente, estabelecendo uma melhor prática para 
responsabilidade social consistente com declarações relevantes e 
convenções das Nações Unidas, especialmente a declaração uni-
versal dos direitos humanos e as convenções da Organização In-
ternacional do Trabalho (OIT). A diretriz normativa busca abranger 
conceitos aplicáveis a todos os tipos e portes de organizações, tanto 
em países desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento. 
Os princípios de responsabilidade social estabelecidos na norma 
são: accountability (que significa a ideia de prestação de contas à 
sociedade), transparência, comportamento ético, respeito e con-
sideração aos interesses dos stakeholders, cumprimento das leis e 
normas internacionais e universalidade dos direitos humanos.
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Já a sustentabilidade está inclusa na ISO 9004:2009 denomina-
da Gestão do Sucesso Sustentável – Uma abordagem da Gestão de 
Qualidade que fornece orientações para as organizações obterem 
o sucesso sustentável num ambiente exigente, em constante mu-
dança e incerto. Ele é o resultado da capacidade da organização 
em alcançar seus objetivos em longo prazo com análise equilibrada 
das necessidades e expectativas das partes interessadas. A edição 
da ISO 9004 foi desenvolvida para manter consistência com a ISO 
9001. Os dois padrões se complementam, mas também podem ser 
utilizados independentemente.

Atualmente, as organizações estão cada vez mais preocupadas 
com a qualidade ambiental e vêm buscando alternativas tecno-
lógicas mais limpas e matérias-primas menos tóxicas, a fim de 
reduzir o impacto e a degradação ambientais. Dessa maneira, o 
sucesso sustentável é o resultado da capacidade de uma organi-
zação alcançar seus objetivos de longo prazo com a consideração 
equilibrada das necessidades e expectativas de todas suas partes 
interessadas. Os grupos ou entidades mais comumente identifica-
dos como partes interessadas são os consumidores, investidores/
acionistas (proprietários), funcionários, fornecedores, parceiros e 
o ambiente e sociedade.

Igualmente, o gestor do futuro vai ter que olhar com mais 
carinho a metrologia. Como as medições estão presentes, direta 
ou indiretamente, em praticamente todos os processos de tomada 
de decisão, a abrangência da ciência da medição será imensa, en-
volvendo a indústria, o comércio, a saúde, a segurança, a defesa e 
o meio ambiente, para citar apenas algumas áreas. Estima-se que 
cerca de 4 a 6% do Produto Interno Bruto (PIB) dos países indus-
trializados sejam dedicados aos processos de medição.

Assim, a elevada complexidade e a sofisticação dos modernos 
processos industriais, intensivos em tecnologia e comprometidos 
com a qualidade e a competitividade, estão requerendo medições 
mais exatas e de confiabilidade para um grande número de gran-
dezas. Haverá a busca constante por inovação, como exigência 
permanente e crescente do setor produtivo do país, para compe-

titividade, propiciando o desenvolvimento de novos e melhores 
processos e produtos. Ressalta-se que medições confiáveis podem 
levar a melhorias incrementais da qualidade, bem como a novas 
tecnologias, ambos importantes fatores de inovação.

Uma crescente consciência da cidadania e o reconhecimento 
dos direitos do consumidor e do cidadão, amparados por leis, regu-
lamentos e usos e costumes consagrados – que asseguram o acesso 
a informações mais fidedignas e transparentes – com intenso foco 
voltado para a saúde, segurança e meio ambiente, requerendo 
medidas confiáveis em novas e complexas áreas, especialmente no 
campo da química, bem como dos materiais em que a nanometro-
logia terá papel transcendente. Um irreversível estabelecimento 
da globalização nas relações comerciais e nos sistemas produtivos 
de todo o mundo, potencializando a demanda por metrologia, em 
virtude da grande necessidade de harmonização nas relações de 
troca, atualmente muito mais intensas, complexas, e envolvendo 
um grande número de grandezas a serem medidas com incertezas 
cada vez menores e com maior credibilidade, a fim de superar as 
barreiras técnicas ao comércio.

No Brasil, especificamente, a entrada em operação das agências 
reguladoras intensificou sobremaneira a demanda por metrologia 
em áreas que antes não necessitavam de um grande rigor, exati-
dão e imparcialidade nas medições, como em alta tensão elétrica, 
telecomunicações, grandes vazões e grandes volumes de fluidos. 
Essa crescente importância da metrologia gerou demandas de 
desenvolvimento em novas áreas, como a metrologia química, 
a metrologia de materiais, a metrologia de telecomunicações e a 
metrologia no vasto campo da saúde, bem como a implantação 
de melhorias técnicas em áreas tradicionais, como a introdução 
de padrões quânticos (Efeito Josephson e Efeito Hall quântico), 
e adaptações estruturais do sistema metrológico, tanto no nível 
nacional, como no internacional. Abaixo seguem diversos artigos 
de especialistas que escrevem sobre suas visões para as tendências 
da qualidade, do meio ambiente, da metrologia e da normalização 
na próxima década.

Uma tendência irreversível para os próximos anos: 
a autogestão ambiental das licenças renováveis
[João Baptista Galvão Filho]

A
preocupação com o meio ambiente tanto das empre-
sas como da sociedade vem mudando nos últimos 
anos com uma tendência específica de ser mais exata 
e precisa. Ou seja, os danos à camada de ozônio, a 

poluição de centenas de quilômetros da Terra e os estudos de riscos 
ambientais já não estão mais ligados a espetáculos de grandes ex-
plosões ou vazamentos de produtos tóxicos para o meio ambiente, 
mas sim aos possíveis efeitos de baixíssimas concentrações, por 
longo tempo, de exposição para as grandes massas populacionais, 

de compostos de tipos orgânicos voláteis e reativos, dioxinas ou 
os compostos orgânicos halogenados em concentrações não mais 
em parte por milhões, mas agora de parte por quatrilhões em 
cursos d’água.

Além disso, outra grande mudança de enfoque foi o fato de 
que, a partir de agora, o preço de alguns bens naturais, antes cha-
mados de inquantificáveis, passou a ser quantificáveis por meio 
de curadorias de meio ambiente para cada país. Como exemplo, 
podem ser citadas a beleza de uma cachoeira, a visão de um cenário 
da Mata Atlântica ou a manutenção de uma única espécie rara de 
um mico-leão-dourado.
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Algumas premissas – como o ambiente tem recursos infinitos, 
os recursos ambientais são bens públicos e por isso não são de 
responsabilidade do empresário, o sistema de preço não pode ab-
sorver os custos dos danos da poluição do ar, das águas e do solo, 
não tendo proprietários, poderão ser usados individualmente e até 
sua saturação por quem chegar primeiro e ausência de padrões ou 
obrigatoriedade de financiamento dos investimentos para controle 
da poluição, a não ser por parte do governo – estão em desuso, Na 
grande maioria dos casos em que se confrontaram o poluidor e a 
vizinhança de uma mesma comunidade, acabou-se por definir ou 
estabelecer o uso do recurso natural que não havia sido previamente 
definido pela comunidade em questão, contra o empresário.

O conjunto de dúvidas, de questionamentos; e a necessidade 
de previsão de custos ou riscos ambientais, antes não imaginados, 
têm levado os empresários a posições pró-ativas e criativas, ao 
invés de passivas, proporcionando em termos de curto, médio ou 
longo prazo vantagens econômicas ou, no mínimo, a diminuição 
significativa de perdas. A palavra compromisso com a boa gestão 
dos recursos naturais, visando à obtenção e a manutenção de 
estoques adequados de credibilidade ou imagem ambiental pe-
rante a comunidade mundial, vem levando a maioria dos grupos 
produtivos a optar pelo autocontrole ambiental. Ele é aplicável 
na visão de gestão ambiental gerador-receptor muito mais para 
o sistema gerador ou de causa da poluição; enquanto o conceito 
de autossustentável é aplicável para o receptor na verificação de 
efeitos na fauna e flora.

Aspectos objetivos ou subjetivos, quantificáveis, ou inquanti-
ficáveis, como vulnerabilidade ou riscos ambientais, prioridades 
de investimentos para a qualidade ambiental e a sobrevivência 
do ser humano, são ainda um cenário obscuro para o empresário. 
O aparecimento de novas variáveis impõe, ao mesmo tempo, a 
responsabilidade de se retirar muitas atribuições do setor público, 
quanto ao gerenciamento ambiental. Empresas e empresários 
devem assumir o controle dessas novas variáveis, o que irá exigir 
deles maior competência e integridade para se mostrarem à co-
munidade a que pertencem. Ao Estado aumentaria a responsabili-
dade na elaboração de normas e diretrizes de maneira mais eficaz 
utilizando o poder judiciário como ferramenta potente e dinâmica 
e não mais como um simples agente fiscalizador desprovido de 
filosofias, diretrizes, metas, planos, programas e projetos.

Os estudos, as pesquisas e o desenvolvimento do adequado do 
manejo dos recursos naturais passaram naturalmente a analisar 
não só a quem e o quanto dão de lucro à comunidade a que per-
tencem, mais também, o nível de desgaste dos recursos naturais 
disponíveis. O autocontrole ambiental pode ser definido, então, 
como uma gestão ambiental do desenvolvimento responsável pelo 
lucro a ser obtido e pelo uso do recurso ambiental disponível, com 
regras ou não por parte do Estado quanto aos níveis de saturação 
do mesmo, visando atender aos interesses da comunidade como 
um todo. Considera-se também como sistema de autocontrole 
o conjunto de ações, procedimentos e realizações que visam 
atender aos compromissos declarados pela empresa, e aceitos 
pelo órgão ambiental, na área de conformidade, confiabilidade 

e inovação tecnológica ambiental no que se refere ao uso dos 
recursos naturais.

O autocontrole deve estar baseado numa política de desenvol-
vimento e meio ambiente que deve usar os seguintes princípios:

das comunidades com relação ao uso dos recursos naturais, que o 
Estado seja único responsável e fiscalizador deste uso.

-
tais, ao substituir um ecossistema natural por um ecossistema 
artificial.

pelo homem, e deverá merecer atenção especial na qualidade de ser 
proporcionadora de qualidade de vida e de apoio para a realização 
da produção, além de ser um fator de utilização e substituição de 
ecossistemas naturais.

se torna o perigo de causar ao meio ambiente danos irreversíveis.
-

ativos sobre o sistema de produção (atividades humanas) a ponto 
de comprometê-lo. Esse processo recursivo compromete, a médio 
e longo prazo, a sustentação das atividades humanas, acarretando 
custos graves e perdas irreparáveis. Há exemplos de projetos que 
perderam a sustentação (premissa de viabilidade sempre presente) 
antes mesmo da maturação econômica do investimento, produ-
zindo retorno negativo.

-
nadas pela capacidade suporte da natureza, por maior que seja a 
invenção humana em ampliar essa capacidade.

sentido de frear todo e qualquer progresso técnico e econômico, 
mas sim evitar que a intervenção humana tenha efeitos por demais 
destrutivos sobre o meio ambiente.

luta contra a pobreza e, portanto, do desenvolvimento econômico, 
devendo ser orientada para a satisfação dos objetos sociais.

-
ção, como meios de luta contra a degradação do meio ambiente, 
são teses inaceitáveis enquanto houver miséria.

ao uso dos recursos da natureza, que devem destinar-se, priori-
tariamente, à criação de um padrão mínimo de vida decente para 
cada habitante.

Assim, a solução dos problemas ambientais passa pelo cresci-
mento econômico, porém harmonizado com uma gestão racional 
de meio ambiente, mediante uma redefinição dos modos de desen-
volvimento e dos usos dados aos recursos naturais. A consciência 
ambiental de todos os grupos da sociedade se aperfeiçoou de forma 
excepcional e, obviamente, as radicalizações também se encontram 
em queda, uma vez que a melhoria dos processos tecnológicos da 
comunicação estão possibilitando ao homem estar em conversação 
de forma mais comprometida com o seu semelhante.

Então, qual é o cenário que se apresenta. Há necessidade 
de maior conhecimento dos efeitos da ação do homem sobre 
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os recursos naturais, hoje sabidamente finitos, que quando não 
adequadamente gerenciados revertem contra a própria empresa 
ou sociedade. Soma-se a isso a necessidade da especialização de 
técnicas e metodologias de avaliação, controle e monitoramento 
ambiental e a natural delegação, que vem ocorrendo por parte dos 
órgãos ambientalista, às empresas para se autogerenciarem quanto 
à questão ambiental. Por tudo isso se pode dizer que o autocontrole 
ambiental nas empresas vem aumentando gradativamente, substi-
tuindo o governo na fiscalização e objetivando não só o atendimento 
da lei, a chamada conformidade, mas também a confiabilidade de 
atendimento com inovações tecnológicas que, de forma criativa e 
pró-ativa, atendem aos binômios custo-benefício e direito-dever.

Enfim, a renovação das licenças ambientais que permitem a 
operação da empresa será facilitada ou dificultada em função da 
qualidade e inteligência do uso dos recursos naturais, como ar, 
água e solo para ser humano, fauna e flora.  A prática sustentabi-
lidade ambiental empresarial será um indicador de desempenho 
claramente atingível e acompanhado com exatidão e precisa 
pela sociedade e não só pelo órgão ambiental como a Cetesb ou 
Ibama, diferentemente do que é hoje em dia. Como exemplo, 
pode-se dizer que, por meio de uma fórmula conhecida e apro-
vada nacionalmente, vamos poder calcular quanto à empresa em 
questão está melhorando ou piorando o ar, a água e o solo daquela 
comunidade. Provavelmente tudo isso poderá ser acompanhado 
em tempo real, pela internet.

Na mesma ideia, será possível acompanharmos o equilíbrio 
ou o desequilíbrio da biodiversidade das APAs, parques nacionais 
ou trechos significantes de vida animal de biomas como Mata 
Atlântica, Pantanal, Cerrado e Floresta Amazônica. Tais equilíbrios 
serão também correlacionados com o uso empresarial ou humano 
do recurso natural daquele conjunto ambiental. Cada empresário 
disputará fatias de 5 a 10 km de extensão da Mata Atlântica ou 
semelhante (frente para o mar e planalto), pois tais ações signi-
ficarão mais aporte/concessão no uso de recursos materiais que 
também serão precificados, como é a água no momento.

No nível internacional serão estabelecidos leis, decretos, regu-
lamentos e procedimentos que avaliem a participação daquele país 
ou continente com relação aos seus impactos ambientais e sanções, 
cortes ou concessão de vantagens nas negociações internacionais 
ou empréstimos de bancos internacionais. Igualmente, existe uma 
tendência no Brasil de que os órgãos ambientais adotem o licen-
ciamento renovável que será cada vez exigido para otimizar o uso 
dos recursos naturais. Ainda hoje o controle é feito por meio de 
penalizações por agravantes ou atenuantes, mas isso está mudando 
para uma linha de gestão generativa (o contrário de degenerativo) 
onde todos os fatores entram em tempo real para a renovação ou 
não da licença ambiental da empresa. 

João Baptista Galvão Filho é diretor da ECP Empresa de Consultoria Ambi-
ental – galvao@poluicao.com.br
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[Oceano Zacharias]

U
ma tendência irreversível para os próximos anos nos 
programas de gestão será a criação de uma cultura 
de valorização do empregado como elemento gerador 
de eficácia e riqueza e dar oportunidade de realização 

de sua capacidade intelectiva. Essa força intelectual vai influenciar 
positivamente na dinâmica patrimonial, pois um trabalhador que 
não vê perspectiva em seu trabalho para desenvolver suas capa-
cidades e de crescimento na empresa não terá motivação para 
desenvolver bem sua função na empresa. Desenvolverá sua tarefa 
com pouca motivação e interesse, portanto com pouca influência 
no bom andamento da dinâmica do meio patrimonial.

Existe hoje uma ideia central de se transformar a empresa 
hierarquizada em uma estrutura mais plana, mais dinâmica e ágil 
onde os trabalhadores participam das decisões, levando-se em 
consideração seus conhecimentos e suas experiências. Isso valoriza 
a cultura dos empregados. Se a isso somar a atualização dos seus 
conhecimentos por meios de palestras, leituras, treinamentos, 
etc., atingir-se-ia a valorização do ativo intelectual e da cultura 
da célula social.

Em linhas gerais, a gestão do aspecto humano consiste na com-
petência, capacidade, habilidades dos empregados e da direção. 
A empresa deve ter o compromisso de manter essas habilidades 
constantemente atualizadas. A combinação de cultura, experiências 
e inovações dos empregados e as estratégias da empresa deverão 
mudar e manter essas relações na próxima década.

Em consequência, os padrões elevados de qualidade somente 
serão obtidos através do comprometimento de todos os profissio-
nais que compõem a empresa. Eu me lembro que estava fazendo 
um diagnóstico numa empresa quando, no final do dia, um dos 
diretores comentou que estava passando por dificuldades, que as 
vendas estavam reduzidas e que os melhores funcionários tinham 
ido embora – enfim, o clima organizacional estava muito ruim, as 
pessoas estavam desmotivadas. 

Embora eu já tivesse formado minha opinião a respeito da 
situação, perguntei-lhe o que ele pensava a respeito. Não poderia 
ter havido outra resposta. Ele me disse: “Estamos no ramo há mais 
de 40 anos e sempre fizemos as coisas do mesmo jeito e sempre 
deu certo. De uns anos para cá o mercado não dá mais valor à 
qualidade dos produtos, não paga o preço que a gente pede e os 
funcionários não têm mais aquele comprometimento com a em-
presa – é só atrasar salários uma semana que o pessoal reclama. 
Os bons tempos acabaram”.

Na verdade, ele não tem razão. Os tempos mudaram. Os bons 
tempos acabaram para as empresas e os profissionais que se estag-
naram nas suas vidas. Os bons tempos acabaram para as empresas 

que hoje agem como há dez ou 20 anos. São as organizações que 
ainda acreditam que o cliente é freguês, que o preço é definido por 
quem vende e que o funcionário é um profissional desacoplado 
do seu lado humano. O mundo globalizado é outro.

Antes se passavam décadas para que um novo produto substitu-
ísse o outro, para que um novo modelo de carro fosse lançado, para 
que uma nova teoria fosse colocada em prática, para que um novo 
remédio fosse apresentado aos pacientes – e tudo isto com oferta 
abaixo da possível demanda. Hoje, além das mudanças que ocorre-
rem numa velocidade frenética, como nunca antes acontecia, têm-se 
muito mais ofertas do que demanda. A empresa tem de aprender a 
trabalhar nessa nova condição. Uma organização aprende quando 
todos aprendem – a diretoria, a gerência e todos os funcionários. 
São aprendizados distintos para cada nível da organização.

Além disso, os empresários deverão levar em conta o fator 
sustentabilidade empresarial. O mercado compra e confia nas 
organizações com gestão autossustentável – que são aquelas que 
evidenciam preocupação com seus funcionários, clientes, fornece-
dores e com o meio ambiente. Essas empresas vão ser dar muito 
bem porque têm menor risco de crédito (e com isto, pagam juros 
mais baixos), têm confiabilidade dos fornecedores (e com isto pa-
gam a prazos maiores), recebem confiança do mercado (e assim os 
clientes compram) e magnetizam os profissionais (e com isto são 
cobiçadas pelos bons profissionais do mercado, muito dispostos 
a irem nela trabalhar).

Quanto à gerência, cabe aprender que a qualidade e a pro-
dutividade dos produtos e serviços oferecidos (e aí se incluem 
pontualidade de entrega, rapidez no atendimento, redução dos 
custos operacionais para dar margem de negociação ao comercial, 
etc.), são coisas sérias. Não se brinca em serviço! A gerência deve 
implantar metodologias voltadas ao planejamento dos departa-
mentos da empresa, criar formas inteligentes de racionalização de 
custos e controle de desperdícios (principalmente o desperdício 
de tempo: pois é o único recurso não-recuperável!), e estabelecer 
critérios de recrutamento e seleção para que somente bons pro-
fissionais sejam admitidos.

Aos demais funcionários da organização cabem aprender que o 
comprometimento ao próprio trabalho é condição indispensável para 
sua evolução profissional, porém não é suficiente. E evoluir significa 
aprender cada vez mais sobre sua atividade (profissão). Acredite, sem 
nenhuma dúvida: vencerão os melhores – e apenas estes.

Não importa – seja por convicção, interesse ou conveniência: 
ou a empresa como um todo aprende e evolui, ou morrerá. Mas 
atenção! Tem que colocar em prática, porque apenas aprender 
de nada valerá!

Interessante um conceito que muitas pessoas erroneamente 
ainda têm: se alguém está ganhando dinheiro é porque tem gente 

A gestão das pessoas baseada no comprometimento 
ainda vai estar na moda por mais de uma década
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perdendo. Não é verdade! Era assim num passado muito distante 
em que os recursos eram extremamente escassos e a riqueza do 
mundo aumentava muito pouco ao longo dos séculos.

Após a Idade Média e com a Revolução Industrial a riqueza 
do mundo começou a crescer mais rapidamente, até que agora 
nos séculos XX e XXI esse crescimento passou a ser tão intenso 
que uma só década já se nota a diferença. Agora já não faz mais 
sentido aquela crença de que se alguém ganha, alguém perde. 
Hoje, portanto, é possível a um empreendedor ganhar mais do que 
ele ganhava no passado e nem por isso está tirando de outrem – 
pelo contrário, ele pode fazer com que a sociedade como um todo 
também ganhe. Veja o porquê.

A maioria dos empreendedores é aquele tipo de pessoa que 
acredita num novo trabalho ou negócio sem dispor de grandes 
somas de dinheiro, apenas de uma crença e uma força de vontade 
muito forte – e vai à luta. Têm os empreendedores de “vôo solo”: 
profissionais que trabalham como autônomos ou como funcioná-
rios numa empresa e que acreditam que desenvolverão uma nova 
carreira, novos caminhos. Há os que lutarão num novo negócio, 
ou ampliarão o que já fazem. Independentemente de serem de 
um estilo ou de outro. E começam a crescer. Os que estiverem 
num novo negócio precisarão de mais pessoas – e assim vai se 
formando uma empresa. O destino que este empreendedor dará 
à sua organização depende muito da personalidade dele e dos 
seus valores interiores.

O empreendedor reconhecido como socialmente responsável 
tem algumas características bem definidas:

e serviços - Estamos num momento macroeconômico em que a 
oferta de produtos é muitas vezes maior que a demanda. Nessas 
condições produtos com preços semelhantes têm como diferencial 
o comparativo denominado qualidade. Empreendedores inteligen-

tes têm um forte apego a este dado.

racional. Ele sabe que o sucesso do seu negócio está nas mãos do 
seu cliente. Sendo um bom empreendedor, sua meta será suas 
vendas – não apenas no momento presente, mas saber garanti-la 
no futuro. E para isto há somente um único caminho: entender e 
oferecer ao mercado o que ele quer comprar.

que as pessoas da sua empresa evoluam como profissionais, 
sob três aspectos. Primeiro: manterá as pessoas que trabalham 
com ele motivadas e felizes – com isto não haverá alto turnover, 
contratações intermináveis, treinamentos sem fim, formação de 
profissionais para a concorrência, etc. Segundo: profissionais assim 
são comprometidos com o que fazem, e fazem com qualidade 
(aliás, só para lembrar, a qualidade é construída exclusivamente 
por pessoas – sem exceção!); nenhuma empresa oferece produtos 
ou serviços com qualidade se as pessoas que lá trabalham não 
estiverem comprometidas. Terceiro: ganha, por fim, o próprio 
empreendedor por que sua empresa evolui; agora, é importante 
entender que essa evolução que inicialmente era a meta, tornou-
se consequência.

Quer dizer o futuro reserva para os seres humanos entende-
rem as enormes distâncias existentes entre: estar empregado e 
ser funcionário, entre estar comprometido com a empresa e estar 
comprometido com seu trabalho, entre estar gerente e ser gerente, 
entre estar diretor e ser executivo, entre ser dono de empresa e 
ser empresário. O que se espera é que todos fiquem sempre com 
as segundas opções.

Oceano Zacharias é consultor em gestão empresarial e diretor da Quality® 
– www.quality.eng.br

As tendências do futuro próximo
[Carlos Fasolim Júnior]

N
a próxima década, a fidelização do cliente pela quali-
dade dos produtos e serviços, que em nossos tempos 
atuais é uma obrigação e não um diferencial, será 
baseada em novas formas de atendimento de modo 

que ocorra o encantamento e lealdade desse cliente trazendo-o 
para um relacionamento mais próximo. A pronta resposta às 
reclamações e aos anseios será uma das formas que fará o cliente 
estar sempre sendo leal à marca.

Hoje, as empresas pioneiras nesse relacionamento, e que são 
poucas, estão atraindo os clientes por meio das redes sociais, 
criando elos de forma que os consumidores sejam verdadeiros 
torcedores da marca do produto adquirido ajudando, inclusive 
a desenvolver e melhorar os produtos e serviços. Esse relaciona-
mento, nos dias de hoje, em algumas empresas é feito por pessoas 
capacitadas que desenvolvem comunicação com resposta em 24 

horas, como, por exemplo, facebook, twitter, linkedin, etc.
Houve em nossos dias um caso com a Dell que não atendeu a 

um consumidor como deveria e por causa desse pouco caso, teve 
prejuízos em sua imagem nos Estados Unidos onde o consumi-
dor afetado levantou a maior campanha da história pela Internet 
para abrir as feridas sobre o descontentamento sobre os produtos 
fabricados, feridas antes que não eram expostas e sim abafadas 
onde milhares de consumidores descontentes botaram para fora 
a sua frustração.

Acredito que há uma tendência do aumento pela busca por 
produtos ecologicamente  corretos e orgânicos  por parte des-
ses novos consumidores que interagem nas redes sociais, que 
buscam sempre a preocupação com o meio ambiente e com a 
saúde por meio de uma alimentação cada vez mais consciente 
e saudável. As empresas que estão pesquisando como se ade-
quarem a esse nicho também terão bons frutos no futuro, pois 
atingirão um nicho de consumidores que tende a crescer de 
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forma rápida e sólida. Muitos irão “pagar o preço” pela certeza 
de estarem comprando de empresas comprometidas com a 
sustentabilidade do planeta.

Os sistemas de gestão cada vez mais serão utilizados como 
ferramentas que irão agregar valor, do que por mera obrigação 
de mercado e também da necessidade das empresas terem um 
sistema somente com documentos básicos para atingir uma cer-
tificação e ponto. Os profissionais da área de consultoria sabem 
que a implantação de sistemas de gestão traz benefícios muito 
mais às empresas que o implantam do que propriamente para 
os clientes que por conseqüência recebem produtos e serviços de 
qualidade padronizada.

Porém, infelizmente, muitas empresas hoje enxergam que o 
sistema de gestão é um mal necessário somente para atender a um 
requisito do cliente para poder fornecer, acredito que elas  terão 
em médio prazo uma nova visão, após sentirem os benefícios de 
um bom sistema normalizado que se baseia em desempenho de 
seus processos e na fidelização de seus clientes. A certificação será 
cada vez mais valorizada pelo mercado que no Brasil ainda está 
se descobrindo diferente de outros países que conhecemos e que 
fazem parte dos maiores em certificações.

Carlos Fasolim Júnior é diretor da Fasolim Consultoria em Sistemas de 
Gestão – fasolim@fasolim.com.br

Um universo em constante mutação e evolução
[Gilmar Valle]

O
universo está em constante mutação e evolução. 
Como nós fazemos parte desse universo, eviden-
temente, devemos, mais do que fazer parte dessa 
evolução, fazer com que ela aconteça.

Os produtos que a natureza gera são todos de qualidade, 
considerando o meio ambiente equilibrado, respeitando as leis 
formuladas e normalizadas que regem toda a criação.

As organizações devem se espelhar na natureza e buscar 
continuamente a evolução, a melhoria contínua.

A qualidade deve estar implícita em todos os processos de 
qualquer organização, para que seus produtos mais do que atender 
às expectativas dos clientes, as superem. Alinhar o foco no cliente 
com o foco do cliente é fator primordial e desafio constante para 
o crescimento das empresas.

Não há como recuar nem como não avançar. Como citado 
acima, nós que devemos fazer as coisas acontecerem, não podemos 
nos esquecer que os clientes são pessoas que fazem parte desse 
universo e, portanto, também evoluem.

A qualidade por si é evolutiva. Faz parte de sua natureza. En-
tretanto, a qualidade sem a integração com o meio ambiente não se 
sustenta, nem traz sustentabilidade para as organizações. O meio 
ambiente deve ser respeitado, mas sem o extremismo do idealismo, 
ao qual respeitamos, mas não concordamos, pois o equilíbrio e bom 
senso devem sempre prevalecer, em nossa opinião. A evolução do 
ser humano passou e passa pelo uso dos recursos naturais que, 
pela inteligência do próprio homem, são transformados por tec-
nologias desenvolvidas com aplicação das leis naturais conhecidas 
e equacionadas, em produtos essenciais para a sobrevivência do 
ser humano no planeta, mas também em produtos que fornecem 
facilidades e conforto para o bem-estar comum.

Assim, como os processos estão e devem estar interados, a 
integração com o meio ambiente é fundamental para o desenvol-
vimento sustentável e equilibrado. As novas tecnologias surgem a 
cada instante, com produtos de alta performance que transformam 

o cotidiano dos seres humanos. Equipamentos têm cada vez mais 
desempenho otimizado. Com isso, não há dúvidas de que a me-
trologia tem papel essencial na contribuição, não somente dessa 
otimização, mas na confiabilidade que incrementam as medições 
fornecidas por esses equipamentos, na precisão para gerem pro-
dutos em conformidade com as especificações exigidas.

A metrologia vem em um crescente, com reconhecimento 
do valor que agrega aos processos. Tende cada vez mais a ser 
incorporada e exigida no desenvolvimento de tecnologias e 
equipamentos.

Com todo esse universo de produtos e tecnologias disponíveis 
e que se renovam a todo instante, ocorreu a necessidade de que 
houvesse padronização na sua geração, de se garantir um mínimo 
de especificações que, em sendo atendidas, assegurassem aos 
clientes e usuários um desempenho compatível com o que deles 
se espera. Por isso, a normalização assumiu papel imprescindível 
em assegurar a padronização tanto de produtos e serviços, quanto 
de sistemas de gestão, mas sem querer que fossem iguais. Assim 
como o cliente é um indivíduo, que tem sua percepção de qua-
lidade, que sabe de suas necessidades, as organizações também 
têm sua individualidade, seus valores, que devem ser incorporados 
ao seu negócio.

Aliás, é de extrema importância que as organizações consi-
derem a melhoria contínua, a busca de tecnologias inovadoras, 
a metrologia e a implantação de sistemas de gestão como partes 
de sua missão, ou seja, que incorporem em seu planejamento 
estratégico.

-
lidade e do meio ambiente. A sua longevidade depende de que 
valores a organização incorpora ao seu negócio. Atualmente, com 
a facilidade da customização de produtos praticamente online, a 
responsabilidade das organizações se torna cada vez mais paten-
te, considerando-se nesse contexto o atendimento ao cliente. A 
organização não somente passa a conhecer o seu cliente, mas faz 
dele um “manager” de sua linha operacional. 

Os fornecedores deixam de ser simples entregadores de 
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matérias-primas e passam a ter papel de destaque pela contri-
buição que devem dar para que os produtos e serviços agreguem 
de fato valor a todos os envolvidos. Precisam estar integrados 
e conscientes de que são mais do que fornecedores para outra 
organização. São, também, clientes, que usam e usarão produtos 
para os quais contribuem na fabricação. Com certeza, também 
querem o melhor.

Nossa certeza é de que não na próxima década, mas nas 
que virão depois dessa, não sobreviverão organizações que não 

jogarem o jogo da evolução com a estratégia da qualidade e do 
meio ambiente e com a tática da metrologia e da normalização. 
Esse é o jogo que todos podem vencer, mas que jamais terá um 
único vencedor, porque é o jogo da vida que perdurará enquanto 
a humanidade caminhar. 

Gilmar Valle é da Valle & Veiga Associados – gilmar@valleveiga.com.br

As tendências da normalização na próxima década
[Ângela França Pedrinho]

A
qualidade é inerente à nossa sociedade, que a exige 
em todos os aspectos da vida. O conceito qualidade 
aparece pela primeira vez na história em 384-322 
AC com Aristóteles, porém até hoje não se chegou a 

um consenso sobre seu verdadeiro significado. Qualidade é um 
conceito abstrato que varia com a percepção de cada indivíduo.

Passou por diversas fases, veio amadurecendo e, no final do 
século XX surgiu a Gestão da Qualidade baseada na era das nor-
mas. Pude vivenciar esse momento, pois estava iniciando minha 
vida profissional, participando bem de perto do processo de nor-
malização junto a ABNT. E, nesta época, tive excelentes mestres 
com quem pude aprender bastante. Foram técnicos da Petrobras 
e da Cosipa, expertos no assunto, que me deram ensinamentos 
básicos, marcados para o resto da minha carreira.

Normalização se misturava com qualidade, é verdade que a 
qualidade depende de outros fatores que não apenas a normali-
zação, mas ela é à base de todo processo. Hoje em dia, sobretudo 
pelo aumento da concorrência, o que era decisão gerencial entre 
produzir ou produzir com qualidade, se transformou na decisão 
estratégica entre produzir com qualidade ou colocar em risco a 
sobrevivência da empresa. No início a qualidade aparecia como um 
diferencial competitivo; hoje, se tornou um requisito de negócio.

E a normalização sempre junto aos processos, pois os métodos 
de gestão são feitos por meio das normas técnicas, documento 
estabelecido por consenso e aprovado por um organismo reco-
nhecido. Entre outras finalidades, as normas são usadas como 
referências para a avaliação da conformidade como, por exemplo, 
a certificação. Não existe nada capaz de dar garantia da qualidade, 
de uma forma tão rigorosa e transparente, como a certificação, que 
é baseado nas normas.

O processo de normalização promove a diminuição de des-
perdícios, simplifica e organiza a produção, otimiza os recursos 
e a efetivação de resultados. Os ganhos a partir da adoção das 
normas série ISO 9000, são diretos e indiretos. Com uma gestão 
de qualidade ganha a organização que pode se destacar em meio à 
alta competitividade do mercado e, ganha também, a comunidade 
com a formação de recursos humanos mais capacitados.

No entanto, há aqueles que desconhecem a existência das 

normas técnicas ou até mesmo a aplicabilidade delas, e outros não 
se interessam pela certificação em função da complexidade de sua 
aplicação. A excessiva preocupação com o retorno financeiro, mui-
tas vezes, desviam a atenção em relação aos processos de gestão. 
O que se esquece, porém, é que uma boa gestão também auxilia 
no alcance desses objetivos. Esse processo, no entanto, não tem 
mais volta o cenário, somente altera a velocidade.

Há a percepção de que a normalização formal evoluirá positiva-
mente, em função da modernização dos setores e do aumento das 
exigências legais. As maiores dificuldades estão na efetiva aplicação. 
Hoje é extremamente importante para as empresas que querem 
ser competitivas seguirem de perto os trabalhos de normalização 
internacional e procurarem que seus produtos, serviços e sistemas 
de gestão atendam aos requisitos das normas internacionais.

Um exemplo dessa tendência são as normas da série ISO 

do processo de normalização internacional, em vista dessa ten-
dência, de modo a se procurar interferir de forma pró-ativa nos 
seus resultados. O Acordo das Barreiras Técnicas ao Comércio da 
OMC – TBT estabelece uma série de princípios que visam eliminar 
entraves desnecessários ao comércio, em particular as barreiras 
técnicas relacionadas com normas e regulamentos técnicos e pro-
cedimentos de avaliação da conformidade, a fim de não dificultar 
o acesso de produtos ao mercado.

Um dos pontos essenciais de acordo é o entendimento de que 
as normas constituem referência para o comércio internacional. 
O acordo considera que essas normas não constituem barreiras 
técnicas e recomenda que sejam usadas como referência para re-
gulamentos técnicos e adotadas como normas nacionais. Por isso, 
há uma forte tendência de organismos nacionais de normalização 
traduzirem e adotarem as normas internacionais integralmente 
para vigorar nacionalmente. Isso já era feito pela minha equipe 
quando estava à frente do Comitê Brasileiro Metroferroviário. Tra-
duzíamos as normas internacionais adequando-as às necessidades 
do país, e elas passavam a ser as normas brasileiras.

Com todas essas modificações pela qual passou o processo 
de normalização vejo hoje uma tendência bastante grande no seu 
uso, o que faz com que a sociedade já desponte para cada vez mais 
utilizá-las em seus processos, por uma necessidade de mercado. 
As normas devem estar sempre sujeitas a revisões periódicas, 
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evoluindo à medida que as partes interessadas especifiquem 
aperfeiçoamentos, que correções sejam identificadas e à medida 
que as condições se modifiquem.

Espera-se que as normas se aperfeiçoem continuamente com a 
ajuda de uma ampla diversidade de pessoas e organizações. Dessa 
forma vejo com bastante satisfação a tendência de crescimento 
da normalização nas próximas décadas buscando cada vez mais 

a eficiência dos processos, incorporando novas tecnologias e con-
tribuindo para a competitividade e sustentabilidade das empresas, 
alcançando um grau de relevância para o Brasil e sendo vital para 
os parâmetros de qualidade que só as normas podem conferir. 

Luiz Carlos De Martini Junior, diretor da De Martini Ambiental –demar-
tini@demartiniambiental.com.br

Ângela França Pedrinho é diretora-técnica da A&G Tecnologia Comunicação 
– donduck@ig.com.br

Carta ao Planeta Terra para ser lida em 2020
[Luiz Carlos De Martini Junior]

Querida Terra,
“Venho te felicitar por sua atitude Espero te encontrar com mais saú-

de” (Trecho de “Ébano”, de Luiz Melodia, composição do século XX)

E
m 2020, apesar do aumento do seu povo em 1 bilhão 
de pessoas nos últimos dez anos, torço para que a 
sua atitude nos anos 2010, através de mudanças cli-
máticas drásticas, tenha obtido sucesso em reverter o 

posicionamento dos governantes das nações e das corporações 
empresariais.

Pois, é fundamental que TODOS tenham deixado de enxer-
gar o assunto “meio ambiente” apenas como oportunidades de 
negócios, muitas vezes com desempenhos duvidosos, e tenham 
começado a considerar a busca pela sustentabilidade socioam-
biental nos seus processos decisórios. Aí, sim, certamente a sua 
saúde terá melhorado.

Também espero que essas corporações tenham iniciado a 

prestar informações transparentes e claras para a sociedade sobre 
o bom uso dos recursos delas na área socioambiental. 

Desejo que, nestes dez anos, os serviços de auditoria para a 
certificação ambiental e de outros sistemas de gestão, tenham 
deixado de lado a estratégia suicida, pressionada pelo fatura-
mento imediato, e conseguido encontrar o equilíbrio para que a 
concorrência de mercado seja feita sem concessões à qualidade 
da auditoria. Assim, se manterá a credibilidade da certificação e a 
utilidade da auditoria para os negócios da empresa auditada.

Tudo dando certo nesta década de 2010-2020, a Governança 
Sustentável será a abordagem vitoriosa que possibilitará a geração 
de valor para a empresa por meio da sustentabilidade socioam-
biental do negócio ao adotar práticas que otimizem o desempenho 
de seus processos e produtos. 

Assim, a sua febre climática planetária terá valido a pena.

Do seu filho,

O compromisso do colaborador com o sistema de 
gestão integrado 
[Marcos Antonio Lima de Oliveira]

Q
uando a ISO 9001 começou a ser elaborada, os es-
pecialistas reuniram toda a experiência que já havia 
sobre a gestão da qualidade. Identificaram a experi-
ência de grandes empresas que eram reconhecidas 

pelo mercado, como Xerox, IBM, HP. Os especialistas também 
procuraram conhecer a experiência desenvolvida no Japão a partir 
da Segunda Guerra Mundial. Lá foi desenvolvida uma metodologia 
que ficou conhecida como Total Quality Control (TQC).

O crescimento das empresas japonesas com o uso dessa 
metodologia fez com que o Japão se tornasse a segunda potência 
econômica do mundo. Toda essa experiência foi resumida em oito 
tópicos que receberam o nome de princípios da qualidade.

1. Foco no cliente 
2. Liderança 
3. Envolvimento das pessoas 

4. Abordagem por processos 
5. Abordagem sistêmica de gestão 
6. Melhoria contínua 
7. Abordagem da tomada de decisões baseada em fatos 
8. Relações mutuamente benéficas com fornecedores 
O terceiro princípio foi dedicado às pessoas. Pessoas de todos 

os níveis são a essência da organização e o seu total envolvimento 
permite que suas habilidades sejam utilizadas para o benefício da 
organização. As organizações devem desenvolver oportunidades 
para que os colaboradores participem do sistema de gestão inte-
grado, baseado nas normas internacionais ISO 9001, ISO 14001 
e OHSAS 18001.

O processo se inicia na contratação dos colaboradores. A 
organização deve definir para cada cargo os requisitos de compe-
tência que os candidatos a esses cargos devem atender. Definimos 
competência como a capacidade do colaborador de desenvolver 
de aplicar conhecimento, habilidades e atitudes no desempenho 
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do trabalho na solução de problemas para gerar resultados para 
a organização.

Os candidatos devem apresentar um currículo detalhando: o seu 
nível de escolaridade, sua experiência profissional em outras empre-
sas e os treinamentos que participou relativos ao cargo que pretende 
obter. As organizações selecionam os candidatos que atendem a esses 
requisitos e os convocam para entrevista, onde são complementadas 
as informações. Nas entrevistas, a organização vai avaliar as atitudes 
dos candidatos em relação à missão e visão da organização.

Após a seleção a organização submete o candidato escolhido 
a um treinamento introdutório para conhecer a missão, a visão e a 

estrutura da organização, detalhando a área onde o novo colabora-
dor irá trabalhar. São também apresentados os procedimentos ad-

do sistema de gestão integrado e a estrutura da documentação. 

sistema de gestão integrado da organização. 
Ao chegar à área onde o colaborador vai trabalhar ele é apre-

sentado aos novos colegas. A ele são também apresentados os 
clientes e fornecedores internos da área. O colaborador é treinado 
nos procedimentos operacionais que detalham as atividades da 
área, com ênfase nos procedimentos operacionais nos quais ele 
terá uma atuação direta. Ao novo colaborador são apresentados os 
tipos de não-conformidades que podem acontecer na área.

O colaborador é treinado no procedimento de tratamento de 
não-conformidade que é exigido pela norma ISO 9001. O colabo-
rador é orientado para comunicar ao seu chefe imediato todas as 
não-conformidades que identificar, mesmo que não sejam da sua 
área. A organização orienta sobre o método de análise de proble-
mas que é utilizado para identificar a causa da não-conformidade 
e para a proposição de uma ação corretiva que vai evitar que o 
problema volte a acontecer.

O colaborador poderá ser chamado para participar dos grupos 
de trabalho que serão formados para analisar as não-conformida-
des ocorridas e para propor ações corretivas. Essa é uma forma de 
envolver o colaborador com o sistema de gestão implantado. Com 
o passar do tempo na área o colaborador poderá ser chamado para 
revisar os procedimentos existentes, com sugestões baseadas em 
sua experiência anterior.

Também poderá ser chamado para a elaboração de novos 
procedimentos operacionais para novas atividades. Dessa forma 
o colaborador ficará mais envolvido com o sistema de gestão. A 
partir dessas atividades o colaborador passa a ter responsabilidades 
dentro do sistema de gestão, o que faz com ele se comprometa 
com o seu sucesso, buscando a melhoria contínua, que é uma das 
exigências das normas do Sistema de Gestão Integrado.

Marcos Antonio Lima de Oliveira é diretor da Isoqualitas 
– qualitas@qualitas.eng.br

Para onde irão caminhar a qualidade, o meio 
ambiente, a metrologia e normalização na 
próxima década
[Pedro Luiz de Oliveira Costa Neto e Wilson Donizeti Fernandes]

Q
ualidade, meio ambiente, metodologia e normalização 
são questões diretamente correlacionadas. A Figura 1 
busca identificar os relacionamentos entre elas que 
são fáceis de identificar, levando ao objetivo maior, a 

qualidade de vida das pessoas na sociedade.
A preocupação com a qualidade, de obras de arte ou de pro-

duções artesanais, sempre existiu, desde tempos imemoriais. A 
qualidade encarada como princípio ou ciência, entretanto, somente 
se desenvolveu após a Revolução Industrial e com o surgimento da 
produção em larga escala. Sua evolução passou pela inspeção em 
massa, controle da qualidade do produto, controle da qualidade do 
processo, garantia da qualidade, qualidade total, normalização da 
qualidade, prêmios da qualidade e qualidade como fator estraté-
gico, conforme apresenta Costa Neto e Canuto (2010). A última e 
mais recente dessas etapas está relacionada com a conscientização 
crescente de que não existe administração organizacional sem a 
correspondente e adequada gestão da qualidade.

Um primeiro argumento a favor dessa afirmação é o de que 

dois pilares básicos da competitividade, necessária para a sobre-
vivência das empresas no mundo globalizado, são precisamente 
a qualidade e a produtividade. Um segundo argumento pode ser 
encontrado observando os fundamentos e os critérios de excelência 
do Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ), anualmente outorgado 
no Brasil pela Fundação Nacional da Qualidade.

Esses fundamentos (pensamento sistêmico, aprendizado orga-
nizacional, cultura de inovação, liderança e constância de propósi-
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tos, orientação por processos e informações, visão de futuro, geração 
de valor, valorização das pessoas, conhecimento sobre o cliente e 
o mercado, desenvolvimento de parcerias, responsabilidade so-
cial) e critérios (liderança, estratégia e planos, clientes, sociedade, 
informações e conhecimento, pessoas, processos, resultados), são 
evidentemente importantes para a administração da empresa em 
geral e para a gestão da qualidade em particular. Ou seja, o PNQ 
premia, na verdade, a gestão organizacional e a qualidade como 
um todo. Logo, as duas coisas são a mesma coisa nas empresas de 
excelência. A tendência a compreender essa realidade deve ser uma 
das principais tendências da qualidade no mundo atual.

A preocupação com a não agressão ao meio ambiente veio na 
esteira daquela com a qualidade de produtos, serviços e processos, 
impulsionada principalmente pela necessidade de atender exi-
gências legais, governamentais e para exportação. Essa cronologia 
também se verifica nas respectivas normas ISO, sendo a norma ISO 
14001 de gestão ambiental de certa forma um corolário da família 
ISO 9000 de sistemas de gestão da qualidade (ABNT, 2004-a).

Essas preocupações se estendem a outros aspectos ligados à 
produção industrial, existindo a norma OHSAS 18001, de segu-
rança e saúde no trabalho (BSI, 1999) e, em especial para efeito 
desse artigo, a norma de iniciativa brasileira ABNT 16001 sobre 
responsabilidade social (ABNT, 2004-b), curiosamente aparecendo 
como precursora da ISO 26000, em fase final de elaboração.

A questão da responsabilidade social tem amplo relaciona-
mento com o tema da sustentabilidade, ou do desenvolvimento 
sustentável, como pode ser visto em Sacomano e Costa Neto 
(2010). Deve-se entender o desenvolvimento sustentável como 
aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer 
a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias 
necessidades. A convergência entre os propósitos econômicos, 
ecológicos e sociais que privilegiam a conservação e perenidade 
dos mesmos constitui a base do desenvolvimento sustentável.

A grande pergunta que se coloca é quanto à possibilidade de 
coexistirem a sustentabilidade ambiental, a econômica e a social 
simultaneamente. Não são antagônicas? Uma não subtrai recur-
sos das outras? Resolver essa aparente incongruência é o desafio 
formidável que está posto à humanidade e lhe compete aceitá-lo, 
sob pena de trágico futuro. Essa questão é extremamente atual, tem 
diretamente a ver com a problemática do meio ambiente, necessita 
ser equacionada em prazo historicamente muito curto, e tem relação 
direta com o problema da responsabilidade social empresarial.

O Vocabulário Internacional de Metrologia (VIM) define a 
metrologia simplesmente como a ciência da medição, que abran-
ge todos os aspectos técnicos e práticos relativos às medições, 
qualquer que seja a incerteza, em quaisquer campos da ciência 
ou da tecnologia, tendo como problema central a credibilidade 
e universalidades dos resultados (Inmetro, 2008). Distinguem-se 
as seguintes vertentes da metrologia: Metrologia legal, voltada 
a estabelecer e assegurar o cumprimento das exigências legais 
referentes aos direitos básicos da sociedade e dos consumidores; 
Metrologia industrial, voltada a controlar as especificações técnicas 
e/ou o processo de fabricação de produtos, visando a garantia da 

qualidade, por meio da confiabilidade das medições; e Metrologia 
científica, que trata dos padrões de medição internacionais e nacio-
nais, dos instrumentos laboratoriais e das pesquisas relacionadas 
ao mais alto nível de qualidade metrológica.

Nesse contexto, é extremamente importante o conceito de 
confiabilidade metrológica, como garantia de que todos os instru-
mentos de medição utilizados em processos em qualquer lugar ou 
situação devam ter compatibilidade das medições. Esse conceito é 
fundamental para a intercambialidade de peças e outros elementos. 
A confiabilidade metrológica se consegue mediante a comparação 
planejada, em um processo permanente de calibração, dos instru-
mentos de medida com padrões confiáveis e certificados.

Assim, uma questão fortemente presente na pauta da metrolo-
gia e da avaliação da conformidade é a implementação de acordos 
de reconhecimento mútuo na acreditação de laboratórios. Desde 
1999, o Inmetro vem participando ativamente de fóruns interna-
cionais conhecidos como Mutual Recognition Arrangement (MRA) 
que estabelecem compromissos para seus membros em termos de 
reconhecimento e aceitação dos resultados de calibração e ensaios 
produzidos pelos laboratórios acreditados pelos signatários. Esses 
acordos delineados pelos países-membros estabelecem critérios 
técnicos para a importação e exportação de produtos, melhorando 
as relações comerciais entre os países (Fernandes, 2010).

Já a normalização da qualidade surgiu como uma etapa do 
seu desenvolvimento histórico. Assim, as normas da série ISO 
9000, adotados no Brasil pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) resultaram de um longo processo de unificação 
de exigências existentes nos requisitos das normas nacionais dos 
principais países industrializados. A adoção dessas normas como 
elemento para a existência de um sistema de gestão da qualidade 
se iniciou fortemente na Inglaterra e depois se propagou mundial-
mente. Hoje existem no mundo mais de um milhão de empresas 
certificadas pela norma ISO 9001 e, no Brasil, da ordem de 20 mil 
certificados emitidos.

Esse processo de normalização se ampliou a outros aspectos 
relacionados à qualidade de vida como um todo, estando-se na 
expectativa do próximo lançamento da norma ISO 26000 de res-
ponsabilidade social. A existência dessas normas, evidentemente, é 
de grande importância para a melhoria dos resultados apresentados 
pelas empresas e organizações quanto aos aspectos considerados.

Não se deve esquecer, no entanto, que se trata de normas vol-
tadas primordialmente para o sistema de gestão. Isto certamente 
ajuda, constituí uma base para a obtenção de melhorias contínuas 
e para a evolução a mais altos patamares da qualidade. Um passo 
seguinte é iniciar o caminho na busca da excelência utilizando, 
por exemplo, os critérios do PNQ.

Os conceitos e ferramentas da qualidade estão bastante 
consolidados entre os especialistas no assunto e o que se espera 
na próxima década é que se difundam mais amplamente, em 
particular às micro, pequenas e médias empresas, que têm grande 
importância, além de econômica, social, pois representam da or-
dem de 80% dos empregos nas principais regiões metropolitanas 
brasileiras (Costa Neto e Canuto, 2010, p. 25).
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Um dos atestados de que cresce o interesse dessas empresas 
pela qualidade está no afluxo crescente de concorrentes ao Prêmio 
de Competitividade para Micro e Pequenas Empresas (MPE Brasil), 
organizado pelo Sebrae Nacional, Grupo Gerdau, Movimento 
Brasil Competitivo (MBC) e Fundação Nacional de Qualidade 
(FNQ), com apoio de diversas outras entidades.  Em 2009 houve 
57.634 empresas inscritas no prêmio, 14.694 das quais foram acei-
tas como candidatas e nove premiadas (FNQ, 2009). Além disso, 
o incremento da divulgação e uso de metodologias úteis para a 
qualidade e produtividade relativamente recentes, como o Balan-
ced Scorecard, a Teoria das Restrições e o Seis Sigma, certamente 
deverá ocorrer na próxima década. 

Quanto ao meio ambiente, se espera uma crescente conscienti-
zação das empresas quanto à importância da preservação ambiental, 
mormente devido a pressões quanto à questão da sustentabilidade, 
de vital importância para a qualidade de vida e a própria sobrevi-
vência no planeta. Isto remete ao maior envolvimento das empresas 
com a responsabilidade social, que deverá ser estimulado pelo 
surgimento da norma ISO 26000, aguardado para breve.

Nesse cenário, tem importante participação a existência 
e crescente adoção, voluntária ou não, dos indicadores para a 
sustentabilidade (em suas três vertentes – ambiental, econômica 
e social) oferecidos pela Global Reporting Initiative (GRI), um 
centro de colaboração do United Nations Environment Program 
(UNEP), criado em 1997. Talvez por ter tido uma única participa-
ção brasileira (do Instituto Ethos) na sua criação, dentre muitas 
outras entidades e empresas internacionais, esses indicadores são 
ainda pouco difundidos no Brasil. A esse respeito, Acquaviva Neto 
e Costa Neto (2010) mostram que é ainda pequena a aderência 
das empresas ganhadoras do PNQ a esses indicadores. Há a 
expectativa de que essa aderência cresça na próxima década, por 
pressão internacional e pela conscientização quanto à importância 
da sustentabilidade.

Em relação à metrologia, em um cenário pressionado por ne-
cessidades de medições relacionadas ao meio ambiente e a saúde 
e em áreas cujo desenvolvimento representa alavancagem do 
processo inovativo de um país, certamente continuará ganhando 
cada vez mais destaque. Não perceber a importância dessa ciência 
será o mesmo que aceitar que países desenvolvidos, com uma 
metrologia científica forte, continuem a desenvolver produtos cada 
vez mais sofisticados, exportando tecnologia aos países menos 
desenvolvidos, aumentando dessa forma o abismo que separa 
esses países do Primeiro Mundo.

Além disso, a metrologia, antes somente inserida no controle 
da qualidade produtiva da conformação de produtos, tende cada 
vez mais a abranger outros segmentos, prestando seus serviços em 
áreas que nas décadas passadas jamais seriam imaginadas, como 
a da nanotecnologia, a química fina, a nuclear, a de telecomunica-
ções, a biológica, a forense e outras vistas como estratégicas para 
a inovação e o desenvolvimento de uma nação.

As normas existentes e por surgir seguirão desempenhando 
seu importante papel na busca pela qualidade e pela melhoria 
contínua. A certificação ISO 9001 seguirá exercendo o seu papel 

na constituição de sistemas de gestão da qualidade, embora o 
crescimento do número de empresas certificadas tenha tendên-
cia ao arrefecimento, as auditorias sendo mais de revalidação do 
certificado, devido à própria saturação do sistema.

Entretanto, as normas de cunho mais social (ISO 14001, OH-
SAS 18001 e a emergente ISO 26000) tenderão decerto a serem 
mais contempladas, em especial a de responsabilidade social. A 
esse respeito, considere-se o conceito de sistema integrado de ges-
tão, referente às organizações que possuem a tríplice certificação 
9001, 14001 e 18001. Nossa posição é de que esse conceito passe 
a contemplar também a certificação quanto à responsabilidade 
social, dada a sua importância.

Enfim, não temos, evidentemente, bola de cristal, mas acredita-
mos que as principais tendências foram identificadas, em especial 
aquelas ligadas à crítica problemática das operações sustentáveis. 
Essa questão é de suma importância, pois contempla, num prazo 
mais amplo – diríamos, algumas décadas – a própria manutenção 
da sobrevivência da humanidade.
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[Sonia Jordão]

O
s programas de certificação nas normas ISO 9000 
chegaram ao Brasil com o objetivo de apoiar no 
esforço de modernização das indústrias brasileiras, 
visando aumentar a competitividade de bens e 

serviços. Com as antigas versões das normas ISO, formou-se, de 
maneira geral nas empresas, a ideia de que os Sistemas de Gestão 
da Qualidade (SGQ) serviam apenas para “burocratizar” e “enges-
sar” as atividades. O SGQ era implantado apenas para atender as 
necessidades de mercado, e não como uma ferramenta gerencial 
usada para trazer bons resultados.

Muitas vezes, a alta direção impunha a implantação de um 
sistema de qualidade e nem participava do processo, porque queria 
apenas o certificado, exigência de alguns clientes. Dessa forma, os 
colaboradores recebiam “goela abaixo” as ordens a serem seguidas 
e, pelo fato de não enxergarem um objetivo prático, a resistência 
ao processo era ainda maior. 

Tudo isso dificultou que pequenas e médias empresas con-
seguissem manter seus certificados, fazendo que algumas até 
desistissem da certificação. As novas versões da norma ISO 9000, 
no final do ano 2000, trouxeram como um dos focos principais os 
resultados. Também buscaram destacar a satisfação dos clientes e 
a melhoria contínua. Outra coisa clara nos processos implantados, 
a partir daí, é o maior envolvimento não só da alta administração, 
como de todos os colaboradores.

Quando bem implantada, proporciona muitos ganhos à orga-
nização e também para todos os stakeholders. Deixa de ser algo 
obrigatório porque o mercado exige e passa a ser obrigatório como 
ferramenta de vantagem competitiva.

Contudo, a resistência à implantação de um SGQ ainda existe. 

Mas acredito que tende a diminuir, cada vez mais. Vejo empresas 
que iniciam a implantação por exigência dos clientes e rapidamente 
entendem que é bom para elas mesmas.

As organizações que se certificam em qualquer norma, pro-
curam incentivar seus fornecedores a também buscarem a certifi-
cação. Em algumas grandes empresas ter a ISO 9001 é condição 
básica para ser fornecedor. Às vezes, você não é nem recebido pelo 
setor de compras se não tem o certificado. Isso leva as empresas que 
já tem a qualidade como sua característica e que querem fornecer 
para essas empresas, a buscarem a certificação. 

Cada vez mais, as empresas descobrem que um SGQ bem 
implantado pode ajudar a melhorar em diversos aspectos. A ges-
tão por resultados leva as empresas a atingirem suas metas e se 
estabilizarem, melhorando a perenidade. Cada vez mais trabalham 
com efetividade, melhorando sua eficiência e eficácia. 

A grande compatibilidade existente entre as normas de Gestão 
da Qualidade e de Gestão Ambiental facilita também a implanta-
ção da ISO 14001. A necessidade crescente de se cuidar do planeta 
faz com que muitas empresas conscientizem-se da necessidade 
de atuarem também nos aspectos ambientais, minimizando os 
impactos que suas atividades podem causar ao meio ambiente. 

Com tudo isso, vi o número de empresas certificadas crescerem 
e depois cair. Agora vejo que está crescendo novamente. As moder-
nas tecnologias, a globalização e a gestão da inovação, fazem com 
que aumente cada vez mais o número de empresas que adotam 
a normalização de seus processos como regra.

Sonia Jordão é especialista em liderança, palestrante, consultora empre-
sarial e escritora. Autora do livro “A Arte de liderar – Vivenciando mudanças 
num mundo globalizado”, e dos livros de bolso “E agora, Venceslau? – Como 
deixar de ser um líder explosivo” e “E agora, Lívia? – Desafios da liderança” - 

contato@soniajordao.com.br

Os processos de normalização como regra

Uma tendência irreversível: a formação de redes 
de serviços tecnológicos
[André Luiz Meira de Oliveira]

A
utilização do termo rede tem sido intensa nos últimos 
anos. Aglomerados de empresas e redes sociais, antes 
quase sempre restritos a espaços físicos, buscam no-
vos modelos de gestão que integram possibilidades 

de conexão diferenciada, à distância, motivados ainda pelo rápido 
avanço das tecnologias da informação (TI) e as demandas de nichos 
que geralmente possuem grande valor agregado.

O início histórico dessa conexão é derivado da própria neces-
sidade que as empresas perceberam no processo de passagem de 
fábricas para os países de Terceiro Mundo, buscando maior com-
petitividade e flexibilidade [Castells, 1999]. Porém, essa internacio-

nalização das empresas trouxe consigo necessidades de acordos e 
barreiras técnicas e comerciais, ora visando a saúde e o bem-estar 
da população, ora a proteção do meio ambiente, mas também 
protegendo seu mercado produtor de concorrências com diferentes 
níveis de qualidade. Esse processo tornou crescente a necessidade 
de implementação de processos de gestão do conhecimento e o 
apoio às tecnologias pré-competitivas, como as tecnologias indus-
triais básicas (TIB), no contexto da indústria brasileira, seja visando 
a exportação, mas também para o mercado local.

No contexto da dinâmica pela competitividade, as tecnologias 
industriais básicas também apresentam rápida evolução trazendo 
necessidades multidisciplinares e de grandes e contínuos inves-
timentos, tornando as soluções em rede apropriadas, modernas 
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e com maior possibilidade de garantia da economicidade na 
aplicação de recursos de quaisquer fontes.

A metrologia, a avaliação da conformidade e a normalização 
compõem o tripé básico da Tecnologia Industrial Básica (TIB) e são 
somadas às novas áreas, conforme Dias [2007], como a tecnolo-
gia de gestão, a propriedade intelectual, o design, a informação 
tecnológica e a gestão dos recursos humanos. As tecnologias 
industriais básicas são consideradas fornecedoras de subsídios 
pré-competitivos no mundo onde o conhecimento firma-se um 
dos principais fatores de diferenciação. Para fins desse artigo, 
quando utilizado o termo redes de serviços tecnológicos estarão 
sendo tratadas as tecnologias do tripé.

A metrologia é o tema mais transversal entre as três principais 
tecnologias da TIB. Um laboratório de metrologia, por exemplo um 
que trate de grandezas dimensionais, pode oferecer serviços para 
diversos setores econômicos, como para o complexo automotivo 
ou o naval, petróleo e gás, plásticos e até para o setor da saúde – 
no exemplo, utiliza-se a metrologia dimensional para a medição 
de implantes ortopédicos.

Já quando tratadas a normalização e a avaliação da conformi-
dade, a abordagem e o foco em setores específicos é mais comum, 
apoiadas por organismos avaliadores e comitês de normalização. 
Esse relacionamento cruzado entre as temáticas da TIB traz uma 
multidisciplinaridade imprescindível à evolução da economia, 
porém necessita de gestão de conhecimento bastante presente e 
coordenação articulada no contexto comercial internacional e das 
necessidades das empresas.

Porém, mesmo diante da transversalidade da metrologia, 
algumas grandezas não possuem demanda suficientes que jus-
tifiquem aportes de recursos, senão caso consideradas previsões 
ou pretensões de desenvolvimentos setoriais e/ou tecnológicos. 
Essa baixa capacidade de sustentabilidade econômica frente ao 
investimento e custo de manutenção de um laboratório de ponta 
faz com que, para algumas grandezas, alguns centros tecnológicos 
sejam provedores quase exclusivos de determinadas medições e 
serviços acreditados no Inmetro – muitas vezes utilizando-se de 
infraestrutura adquirida em projetos de P&D&I com recursos de 
fomento. Isso fica claro quando são tratados serviços metrológi-
cos com demandas restritas ou diferenciadas quanto a faixas de 
medição, incertezas e logísticas, setorizando um investimento 
antes transversal.

Os conceitos de redes são bastante discutidos em diversas 
bibliografias, descritos como estruturas flexíveis e horizontais, 
conectadas e dinâmicas, com seus próprios modelos de desen-
volvimento cooperativo e coopetitivo. Visam criar um ambiente 
de suporte sem comprometer a autonomia dos agentes, provendo 
integração de competências por meio de compartilhamento de 
riscos e eliminação de esforços duplicados. Ao mesmo tempo, 
esses novos formatos de gestão de integração entre diferentes 
negócios necessitam também ser regidos por regras adaptadas 
as regionalidades, culturas, especificidades e realidades sociais, 
econômicas e ambientais de cada local.

Quando tratada a metrologia no Brasil, alguns tipos de redes 

podem ser observados agrupando prestadores de serviços tec-
nológicos em TIB. Basicamente, podem ser segregadas em três 
grandes grupos:

-
libração, a RBLE – Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio, a 
Reblas – Rede de Laboratórios Analíticos, dentre outras. A grande 
característica dessas redes, em formato estrela, é a falta de conecti-
vidade entre os nós senão por meio do organismo central da rede, 
seja o Inmetro, a Anvisa ou o Mapa, por exemplo. Geralmente 
essas redes são em formato estrela [Quinn, 2001], com um grande 
organismo ao centro conectado a todas as instituições, provendo 
rastreabilidade e criando requisitos de cadastramento para garantia 
da qualidade. Com a formação dessas redes, cria-se então a cadeia 
da rastreabilidade da metrologia, com novas redes periféricas em 
estrela ligando, por exemplo, os laboratórios pertencentes às redes 
nacionais aos laboratórios industriais. Esse formato de relaciona-
mento com base na prestação de serviços pode evoluir em novas 
formas de redes, reguladas por acordos para fortalecimento de 
relacionamentos com mercados locais.

As redes em formato estrela, segundo Quinn (et al, 2001), trazem 
desafios no equilíbrio entre a autonomia e o controle da rede, além 
da necessidade de captação de recursos significativos e contínuos 
para a manutenção dessa centralização. Há também exemplos de 
redes sociais nacionais como a Sociedade Brasileira de Metrologia 
(SBM), integrando profissionais envolvidos com a metrologia.

Metrológica de São Paulo (Remesp) e a Rede Metrológica de Minas 
Gerais (RMMG), por exemplo, caracterizam-se pelas articulações 
locais, atuando com mais foco na capacitação dos laboratórios com 
a oferta de assessorias, programas de intercomparação e treina-
mentos. Algumas vezes, organizam-se em parcerias com outras 
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associações ou instituições criando um sistema de reconhecimento 
próprio, geralmente em conformidade com a NBR ISO/IEC 17025 
alinhando-se com as redes nacionais.

de Implantes Ortopédicos (Remato), ou as redes Sibratec de Serviços 
Tecnológicos, como a ProdSaúde – Rede Sibratec de Produtos para a 
Saúde ou a Rede de Produtos para a Manufatura Mecânica (RPMM), 
têm seu foco direcionado às demandas das indústrias. Essas redes 
geralmente são estruturadas em formato de “teia de aranha”, onde 
os desafios maiores são encontrados na necessidade de comunicação 
sem sobrecarga do sistema e na gestão dos conflitos decorrentes da 
concorrência entre os nós (Quinn, et al, 2001).

Esses modelos, somados ao fato da transversalidade citada da 
metrologia, fazem com que muitas das organizações e laboratórios 
pertencentes a uma rede integrem-se também às outras, criando 
uma teia de redes como mostrado na Figura 2.

Essa teia de redes traz benefícios em diferentes formas para as 

instituições, a partir do modelo de negócio e do foco de cada rede. 
Por exemplo, em marketing conjunto – principalmente encontrado 
nas redes direcionadas ao mercado – o formato viabiliza campa-
nhas de utilização da metrologia, abordagens setoriais comple-
mentares por várias instituições e participação em grandes feiras 
setoriais, o que não seria viável para um único laboratório.

Em P&D conjunto, a integração das instituições e suas com-
petências essenciais cria potenciais redes virtuais, ou seja, conec-
tadas para uma determinada tarefa, criando instituições fortes, 
multidisciplinares e com articulação política suficiente para pleito e 
conquista de fomento em quase todas as fontes atuais. Além disso, 

benefícios como a negociação com fornecedores de materiais de 
referência ou equipamentos, quando tratadas compras de maiores 
quantidades, e estabelecimento de canais únicos com fornecedores 
internacionais são evidentes em redes bem gerenciadas.

Ainda, ações como benchmarking, desenvolvimento con-
junto de novos métodos, capacitação conjunta e dinamização de 
cadeias de rastreabilidade e debates em torno da normalização 
e da avaliação da conformidade, integrando o tripé da TIB por 
completo quando as redes conseguem realmente implantar seu 
viés cooperativo, são claras e desejáveis, criando-se ainda uma base 
de conhecimento que beneficia não só as instituições, mas todo 
o mercado demandante. Na Figura 2, onde é tratado o modelo 
conceitual de teia de redes, os laboratórios 10 e 11 são os que mais 
possuem ligações, possivelmente mais preparados e articulados 
para criação de redes virtuais para a conquista de fomentos e 
novos mercados.

Os investimentos em TIB são estratégicos para o país. O estímulo 
pelo desenvolvimento produtivo, e seus focos declarados de 
melhoria de desempenho e fortalecimento do país e sua capa-
cidade de exportação, por exemplo, os apresentados na Política 
de Desenvolvimento Produtivo (PDP), trazem a necessidade do 
acompanhamento tecnológico dos provedores de TIB.

Para fins de fomento a comprovação da economicidade é 
obrigatória, sejam fomentos públicos ou privados. A economici-
dade vem de uma visão qualitativa que busca a “melhor alocação 
de recursos econômicos ou patrimoniais em um dado cenário 
econômico” [Bugarim,1999], ou seja, a tomada de decisões que 
garantem a melhor relação entre o custo e o benefício trazido 
pelo investimento. Um plano direcionado à sustentabilidade, 
com indicadores apropriados, deve ser executado quando da 
solicitação e do uso desses recursos, mas o entendimento 
preliminar de que as organizações em rede facilitam a econo-
micidade na aplicação dos recursos é correta.

Ainda no século 20, o estímulo às redes nacionais com 
o objetivo de disponibilizar ao país uma infraestrutura de 
serviços básicos para a competitividade culminou em 1980 na 
criação da Rede Brasileira de Calibração (RBC). Por sua vez, o 
modelo inicial das redes estaduais foi criado na década de 90 
com a Rede Metrológica do RS, sendo a disponibilização de 
recursos federais para criação de redes estaduais em todo o 
Brasil inseridos com força em editais no início desse século. As 
Redes Temáticas, atualmente em foco, trazem como principal 

programa o Sistema Brasileiro de Tecnologia (Sibratec), na sua 
vertente Serviços Tecnológicos.

O Sibratec foi instituído por decreto em novembro de 2007 
visando impulsionar  a inovação e a produção [Finep, MCT - En-
comenda 01/2008]. As atividades da vertente Serviços Tecnológicos, 
com o primeiro aporte previsto com 80 milhões de reais, propõem 
a criação de 19 redes temáticas, integrando 53 instituições acredi-
tadas e suas centenas de laboratórios. Esses laboratórios tinham, 
ao apresentarem-se candidatos à encomenda, como pré-requisito 
a apresentação de serviços já acreditados, habilitados ou creden-
ciados a redes reconhecidas, estimulando o cenário de interligação 
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entre as redes. O Programa Sibratec completa-se ainda com a 
criação de outras redes que não TIB, nas vertentes de Redes de 
Centros de Inovação e Sibratec Extensionismo.

As ligações no futuro
O Brasil, no relatório do PNUD [PNUD 2007-2008], indicador 

16, aparece com estrutura comercial direcionada a produtos de 
baixa tecnologia embarcada. Num cenário onde a qualidade e 
competitividade são requisitos obrigatórios para as empresas do 
país, o direcionamento dos esforços para a gestão do conhecimento 
e da complexidade despontam como novos objetivos dentre das 
estratégias de diferenciação no mercado.

Por essa complexidade, é incerto o impacto de um sistema 
interligado em rede e as correlações imprevisíveis entre os indica-
dores são justificadas pelos desafios no campo dos interrelaciona-
mentos e pela necessidade de superação de estruturas piramidais 
de poder. Sem uma gestão cooperativa das competências, os 
alternativos e antiquados relacionamentos bilaterais colocam em 
risco a qualidade da informação circulada e gerando o risco da 
perda de negócios [Oliveira, 2005].

Além disso, a oferta de serviços tecnológicos complementares 
para um setor, por meio das redes, seja via organizações em estrela 
ofertando serviços em diferentes níveis de incerteza, prazos e 
preços, quanto via organizações com focos setoriais apresentando 
serviços de diferentes grandezas para avaliação de um mesmo 
produto, é uma realidade e uma tendência crescente. Assim, o 
temor da fuga de conhecimento e da perda de clientes pelas 
instituições deve ser obrigatoriamente superado pela expectativa 
de uma organização mais forte e de uma estrutura robusta de TIB 
para o Brasil, benéfica para todas as cadeias produtivas nacionais. 
A ligação de cada laboratório ou centro tecnológico às redes, a 
criação de relacionamentos e a formação de redes virtuais focadas 
na obtenção de recursos de fomento é a nova tarefa de todas as 
instituições que atuam no tema.

A ligação das redes de provedores de TIB com as instituições 

e outras redes focadas na Inovação é uma tendência presente. O 
próprio modelo do Sibratec prevê, sob um mesmo comando, a 
coexistência das redes de serviços tecnológicos com as redes de 
centros de inovação. Modelos como a Redetec, criadores de con-
texto para inovação e suporte tecnológico, trazem uma importante 
tendência de futuro que não pode ser desprezada.

A real percepção da tecnologia industrial básica como um dos 
pilares para a inovação é conquistada gradualmente no mercado. 
Fazer inovação é ter sucesso no mercado, e sucesso é superar, com 
êxito, as barreiras técnicas e comerciais das fronteiras nacionais e 
internacionais. Um ambiente rico em articulações setoriais em prol 
da inovação, integrando redes de inovação com redes de serviços 
tecnológicos em programas estratégicos alinhados às prioridades 
nacionais é o formato acreditado para a evolução nas próximas 
décadas, fazendo da conexão em rede uma tarefa imprescindível 
para todos os laboratórios, instituições e empresas no Brasil.
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O sucesso do 5 S será baseado no ciclo PDCA
[Haroldo Ribeiro]

P
or que 80% das empresas que implantam o Programa 
5 S não conseguem mantê-lo após dois anos? Por 
que 98% dessas empresas não conseguem implantar 
sistematicamente os dois últimos S? A resposta para 

estas duas questões está na falta de aplicação do Ciclo PDCA 
nas diversas fases do Programa 5 S. A Figura 1 apresenta uma 
visão geral das atividades do Programa, em suas diversas fases, 
desenvolvidas por meio do ciclo de melhorias contínuas, que é a 
essência do Ciclo PDCA. 

Esta figura mostra que a decisão de implantação do 5 S nasce 
de uma estratégia da empresa, a partir de um ou mais problemas 
de seus indicadores de performance (problemas) e/ou a partir de 
uma busca de superação de resultados (melhorias). Quando o 5 
S fizer parte da rotina das áreas, devem ser verificados os seus 

efeitos nos indicadores do Gerenciamento Estratégico da empresa. 
A Figura 2 apresenta um detalhamento desde a decisão estratégica 
da empresa até o primeiro ciclo de implantação, que é a fase inicial 
do programa, onde as ações do 5 S ainda dependem sobremaneira 
do coordenador do programa.

Os problemas, que normalmente motivam a empresa a im-
plantar o 5 S, são: baixa produtividade; quebras de máquinas; 
condições e atos inseguros; desperdício, problemas de boas prá-
ticas de fabricação, problemas de qualidade ou de cumprimento 
de prazos. Quando uma empresa busca implantar ou melhorar 
sistemas ou ferramentas de gestão conhecidas mundialmente 
ou implementadas pelo Grupo o qual pertence, tais como: Lean 
Manufacturing, Lean Six Sigma, Qualidade Total, Kaizen, Normas 
ISO 9001, 14001 e OHSAS 18001, Boas Práticas de Fabricação 
(GMP), Fabricação Classe Mundial (WCM), TPM, etc., o 5 S 
obrigatoriamente é aplicado como uma base para implantação 
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ou para a manutenção.
O primeiro ciclo de implantação, ou a primeira rodada do 

PDCA, consiste em sensibilizar os diretores e gerentes da empresa 
para a liderança do programa. Normalmente, isso é feito por uma 
consultoria ou um especialista da empresa ou do grupo. Deve 
ficar clara nessa sensibilização que o 5 S é uma metodologia cujos 

resultados efetivos ocorrem em médio e longo prazos e que deve 
ser patrocinado diretamente pelo número 1.

Após essa sensibilização, deve ser escolhido o coordenador 
do programa. Normalmente, essa escolha é baseada no perfil 
profissional, ou é delegado para a área de Recursos Humanos ou 
Sistema de Gestão da empresa. Para evitar que o programa fique 
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concentrado no coordenador é recomendável que seja formado 
e capacitado um comitê, composto por líderes de diversas áreas. 
Cada componente do comitê deve ter uma responsabilidade com 
uma ou mais atividade promocional do programa: treinamentos, 
divulgação, auditorias, manual, etc.

O comitê deve elaborar o Plano de Implantação definindo as 
principais atividades, os prazos e as metas globais. Exemplo: Con-
solidar em 90% a média de 3 S da empresa em 12 meses; certificar 
em 5 S a empresa em três anos; em dois anos nenhuma área da 
empresa pode ter um padrão inferior a 90% no 5 S, etc. Para facili-
tar a definição dessa meta pode ser feito um diagnóstico por uma 
consultoria ou profissional qualificado na empresa ou no grupo.

A primeira ação concreta do comitê é treinar as pessoas de 

horária e conteúdo distintos, inclusive para quem realiza trabalhos 
puramente administrativos.

O Lançamento do Programa normalmente ocorre após o 
treinamento de todos por meio do famoso “Dia D”, que é um dia 
especialmente dedicado para a classificação e descarte de mate-
riais e a limpeza das áreas de trabalho. O resultado desse dia é o 
descarte de vários materiais que estavam sem utilidade liberando 
espaço para o melhor ordenamento do que é necessário. Nas áreas 
operacionais, além disto, o efeito é uma área limpa e às vezes com 
pisos pintados e demarcados.

Aproximadamente dez dias depois do Dia D são feitas audi-
torias de todas as áreas com auditores devidamente qualificados 
utilizando critérios de avaliação predefinidos. Os resultados devem 
ser devidamente avaliados antes de sua divulgação no sentido 
de evitar injustiças e de melhorar a qualificação dos auditores. A 
freqüência dessas auditorias pode variar de mensal a trimestral. 
Depende no nível de 5 S da empresa ou das áreas.

Com o objetivo de atuar sobre pontos comuns, o coordena-
dor do 5 S deve analisar criticamente os relatórios no sentido de 
agrupar os tipos de problemas verificados pelos auditores: Pro-
blemas comportamentais; problemas de conservação; melhorias 
que não envolvem custos relevantes e melhorias que necessitam 
verbas. Baseado nessa primeira avaliação detalhada da empresa (o 
diagnóstico revelou aspectos gerais e superficiais), o coordenador 
deve refinar a meta inicial e até definir metas individuais de cada 
área, junto aos respectivos responsáveis dessas áreas, levando em 
consideração as limitações financeiras e de disponibilidade de 
tempo para solucionar os problemas maiores. A Figura 3 apresenta 
o segundo ciclo da implantação, ou a segunda rodada do PDCA.

Os problemas infraestruturais maiores e comuns devem ser 
discutidos com os responsáveis por essas áreas, normalmente 
Manutenção e Recursos Humanos (vestiário, banheiro, pavi-
mentação, jardins, estacionamento, portaria, etc.) e levados para 
a Direção da empresa, quando for o caso. Devem ser definidos os 
recursos e prazos para a eliminação no sentido de não desmotivar 
as áreas que ficarão limitadas de avançar enquanto houver esses 
problemas maiores.

Os problemas comportamentais comuns podem ser atacados 
por meio de campanhas e avisos educativos. As campanhas de-
vem priorizar os comportamentos mais comuns e de mais fáceis 
soluções. Os avisos devem ser elaborados de maneira criativa, 
tendo imagens coloridas e frases de efeitos em substituição a textos 
longos, de letras pequenas e em preta e branca.

Com o objetivo de comprometer o máximo de pessoas de 
equipe na prática do 5 S, cada responsável por área pode eleger 
padrinhos por subárea e/ou por espaços coletivos. Junto a esses 
padrinhos, cada responsável por área elabora planos de ação para 
solucionar os problemas identificados na auditoria. Para os am-
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bientes coletivos, podem ser criados padrões de ordem utilizando-
se demarcações ou fotos de como o ambiente deve ficar após o uso. 
Para realizar autoavaliações das subáreas podem ser desenvolvidos 
checklists específicos que contemplem os três primeiros S.

Para tratar os problemas locais os responsáveis por cada 
área devem ser treinados em elaboração de planos de ação e em 
dicas para tratar os problemas comportamentais em reuniões 
relâmpagos com sua equipe. A partir daí cada responsável deve 
disponibilizar recursos e tempo de sua equipe para executar as 
melhorias planejadas.

Para verificar o avanço sistemático do 5 S, cada responsável 
faz autoavaliações quinzenais ou mensais usando os checklists. 
Para áreas que trabalham em turnos, a recomendação é criar a 
cultura para cada grupo que assumir o turno deve inspecionar a 
área deixada pelo turno anterior. Os resultados das autoavaliações 
devem ser comparados com a meta e utilizados para atualização 
do plano de ação.

As auditorias continuam sendo executadas em todas as áreas 
na frequência definida pelo Comitê e o Ciclo PDCA roda até a 
consolidação dos três primeiros S (média acima de 90%). A partir 
daí, a empresa inicia a implantação sistemática dos dois últimos 

S, repetindo as atividades táticas do comitê e dos responsáveis por 
cada área até que a empresa atinja o nível de certificação no 5 S 
(média de cada S igual ou superior a 90%).

Finalmente, vale a pena ressaltar que o 5 S deve estar sempre 
associado ao gerenciamento estratégico da empresa, alimentando 
os seus indicadores. Por isto o Número 1 não pode tratar o 5 S 
apenas como um programa de ordem e limpeza dissociado dos 
resultados maiores da empresa.

Para tanto, não pode abrir mãos de sua responsabilidade, indepen-
dente de delegar a coordenação do Programa para outro profissional 
ou área. A condução do 5 S é indelegável, deve ocorrer sempre no 
sentido top-down e utilizando os fundamentos do Ciclo PDCA.

BIBLIOGRAFIA
Ribeiro, Haroldo. Guia de Implantação do 5S. São Caetano do Sul. 
PDCA Editora: 2010
Falconi, Vicente. O Verdadeiro Poder. Nova Lima. INDG:2009

Haroldo Ribeiro é consultor especializado no Japão e autor de vários 
livros sobre 5S e TPM – pdca@terra.com.br

A importância de padronizar a sustentabilidade
[Patrícia Lima Nogueira]

O
termo sustentabilidade vem sendo utilizado pela 
grande maioria das empresas do mercado principal-
mente no intuito de se mostrar responsável no que diz 
respeito à estrutura social moderna. Considerar o meio 

ambiente e as questões sociais tem sido uma forte preocupação das 
organizações que passaram a introduzir em sua gestão metodologias 
e programas que apóiem o desenvolvimento sustentável.

Como o termo sustentabilidade está relacionado à capacidade 
das gerações atuais se desenvolver sem que isso impeça as gera-
ções futuras suprir as suas necessidades, uma vez adicionadas as 
variáveis sociais, há o interesse de outros stakeholders nos resul-
tados relacionados a necessidade de preservação ambiental e nas 
consequências sociais da ação dessas organizações.

Dessa maneira, cabem alguns questionamentos sobre os ob-
jetivos pretendidos e como se pode mensurar a sustentabilidade 
de uma organização. A economia ambiental estabelece uma série 
de maneiras de realizar essa análise, bem como os indicadores de 
sustentabilidade têm sido bastante mencionados junto as avalia-
ções das grandes empresas. Estabelecer um padrão único para a 
sustentabilidade e a forma de incluir as questões sociais passa a 
compor o grande questionamento da próxima década, pois apesar 
das várias possibilidades, não há um direcionamento único que 
permita estabelecer e validar uma estrutura que seja reconhecida 
formalmente diante de tantas outras conhecidas.

O desenvolvimento sustentável envolve tanto as questões am-
bientais como os aspectos relacionados à responsabilidade social 

e cabe a cada empresa relacionar essas áreas aos seus aspectos de 
gestão. Com relação ao meio ambiente, a ISO14001, estabelece 
critérios reconhecidos internacionalmente de Gestão Ambiental 
com base no ciclo PDCA, onde a melhoria contínua desse sistema 
específico é estabelecida a partir de um planejamento inicial, da 
execução desse planejamento, da verificação e das ações da melho-
ria contínua que permitem uma volta ao início do ciclo permitindo 
a evolução do sistema de gestão ambiental no que diz respeito ao 
seu compromisso com a prevenção da poluição, aprimoramento 
do sistema e cumprimento da legislação.

Além de programas voluntários, a empresa deve estabelecer 
controles também com relação à legislação, entretanto no que 
se refere aos controles organizacionais os padrões de referência 
não são formalmente consolidados sendo essa uma tarefa a ser 
estabelecida pela própria organização. Faz parte dessa norma a 
orientação da empresa em estabelecer formas de avaliação, me-
dição e monitoramento no sistema de gestão ambiental.

No entanto, a norma não estabelece padrões de avaliação 
e os auditores da área possuem a importante tarefa de analisar 
as alternativas estabelecidas em cada instituição, bem como sua 
adequação a avaliação desse sistema. Em um contexto único, 
as referências da gestão ambiental seriam suficientes, mas glo-
balmente ficaria inviável a caracterização da sustentabilidade 
ambiental sendo que os padrões de checagem são específicos de 
cada estrutura organizacional.

Cada instituição, por suas características específicas, acaba 
sendo avaliada de forma específica condizente ao seu negócio, 
mas considerando que a consequência final está relacionada a 
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preservação ambiental, que é de interesse de todos indistintamente, 
faz-se necessário o estabelecimento de padrões e referências para 
a sustentabilidade.

Com relação à responsabilidade social, ocorrem equívocos com 
seu conceito. Muitas empresas elaboram e praticam programas 
de ações sociais e de cidadania como objetivo de pontuar em 
seu desempenho social, no entanto é fundamental entender que 
responsabilidade social é a responsabilidade que a organização 
possui com o colaborador como sendo um membro da sociedade. 
Para estruturar a gestão organizacional a empresa pode optar por 
alguns sistemas de gestão como a SA 8000, ISO 16000 e ISO 26000. 
Apesar de estruturadas distintamente, as normas de responsabi-
lidade social possuem o compromisso com a melhoria contínua e 
com o cumprimento da legislação, além de foco em seus propósitos 
específicos. Também com as normas de responsabilidade social não 
há estabelecimento de padrões para a avaliação, deixando a cargo 
da organização que a implanta a definição de sua metodologia de 
checagem e controle.

Há aproximadamente 15 anos os sistemas de gestão (qualida-
de, meio ambiente, saúde e segurança, dentre outros) vêm sendo 
implantados de maneira mais constante nas empresas brasileiras 
como forma de melhorar seu desempenho, estruturar sua gestão e 
obter maior projeção no mercado. Considerando que a certificação 
é um reconhecimento formal da correta implantação e funciona-
mento de uma norma de sistema de gestão, verificar que o número 

de organizações que buscam as certificações tem aumentado passa 
a ser um sinônimo de que os processos de melhoria têm trilhado 
um caminho repleto de padrões e metodologias que os apóiam e 
permitem impactos positivos na condução de seus negócios.

A sustentabilidade vem seguindo a mesma estrutura dos 
sistemas citados acima, no entanto pela abrangência com que 
seu tema vem sendo abordado, a rapidez com que as normas 
relacionadas à responsabilidade social vêm sendo aplicadas tem 
surpreendido a maior dos consultores de empresas de implanta-
ção. Esse cenário vem gerando uma cobrança cada vez maior para 
que as empresas se posicionem para com essa realidade, ficando, 
entretanto, indefinida a base ou critério principal para que esta 
participação ocorra.

Apesar da dificuldade em encontrar um único método, nor-
ma ou indicador para avaliar a sustentabilidade organizacional 
(ambiental, social ou socioambiental), nos próximos anos a busca 
será justamente para estabelecer controles e ferramentas únicas de 
analise para que se possa entender o impacto que cada atividade ou 
área pode causar no mundo e, dessa forma, estabelecer estruturas 
de controle eficazes que possam ser aplicadas e reconhecidas pelas 
empresas cliente e pela sociedade como determinantes da real 
avaliação de uma empresa num contexto global.

Patricia Lima Nogueira é diretora-executiva da Novidade em Gestão – 
patricce.nogueira@nogl.com.br

Text Box
Fonte: Banas Qualidade, São Paulo, ano 20, n. 222, p. 22-43, nov. 2010.




