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Resumo  

O presente trabalho descreve a implantação de um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) 
baseado na norma ISO 9001:2000 em um laboratório de pesquisa vinculado à Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). O Projeto foi desenvolvido pelo PET-Produção em 
conjunto com integrantes do Laboratório de Controle de Processos (LCP) e tem como 
objetivo otimizar os processos necessários à realização dos projetos desenvolvidos nesse 
laboratório. Devido ao número relativamente grande de pesquisas que o LCP desenvolve e a 
grande rotatividade de membros, a implantação do SGQ é relevante não só para a melhoria 
de seus processos como também para o repasse do conhecimento e memória do sistema. A 
implantação de um SGQ em laboratórios de pesquisa não é uma prática comum, porém sua 
aplicação foi bastante efetiva e comprova a abrangência de Sistemas desse tipo, 
diferenciando esse trabalho de outros que possuam o mesmo objetivo. 
Palavras-chave: Laboratório de Controle de Processos, Sistema de Gestão da Qualidade, 
ISO 9001:2000. 

1. Introdução 

O tema “Qualidade” recebeu crescente atenção nas últimas décadas devido a um novo 
contexto de grande competitividade imposto pelo mercado. Hoje os Sistemas de Gestão da 
Qualidade estão cada vez mais presentes em empresas e organizações dentro de praticamente 
todos os setores industriais e comerciais. 

A implantação e certificação destes sistemas tornaram-se mais que um diferencial para a 
sobrevivência e sucesso no mercado e as técnicas desenvolvidas visando dar maior 
competitividade às empresas vêm se apresentando como uma ferramenta eficiente de gestão 
de processos, mesmo em ambientes pouco competitivos. 

Diferente de empresas e organizações com fins lucrativos, laboratórios de ensino e de 
pesquisa como o Laboratório de Controle de Processos possuem a finalidade de desenvolver 
trabalhos inovadores, contribuindo para a formação de profissionais e a inovação social e 
tecnológica da região onde está inserido. Sistemas de Gestão da Qualidade são, no entanto, 
aplicáveis a qualquer tipo de instituição, mesmo que sua implantação em órgãos públicos 
ainda não seja prática corrente no Brasil, não sendo encontrados dados sobre o assunto na 
literatura.  

“Os benefícios de um Sistema de Gestão da Qualidade permitem que uma organização 
identifique e atenda às necessidades e expectativas de seus clientes e outras partes 
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interessadas (funcionários, fornecedores, acionistas, comunidade) de modo a alcançar 
vantagem competitiva e fazendo-o de forma eficiente e eficaz. Assim, torna-se possível 
alcançar, manter e melhorar o desempenho organizacional”  (BATALAS, 2001). 

O objetivo central deste trabalho é propor a aplicação de um SGQ baseado na Norma ISO 
9001:2000 em um laboratório de pesquisa, levando-se em consideração a cultura da 
instituição, por meio do estabelecimento de métodos e ações que possam ser facilmente 
incorporados à sua rotina. 

Para a implantação do SGQ, o LCP contou com o auxílio do PET (Programa de Educação 
Tutorial) da Engenharia de Produção, que é certificado na Norma ISO 9001:2000 e tem como 
missão estimular a formação integral de seus membros com elevada qualificação e contribuir 
para a melhoria da qualidade acadêmica, social e empresarial. Integraram ainda à equipe uma 
aluna de graduação e outra de pós-graduação vinculadas ao departamento de Engenharia 
Química e de Alimentos, o que ressalta o caráter multidisciplinar do projeto. 

2. Sistemas de Gestão da Qualidade 

Antes de descrever a implantação de um SGQ em um laboratório de ensino e pesquisa, serão 
sucintamente apresentadas as teorias relativas à qualidade e sistemas de gestão. 

Um dos sistemas de gestão da qualidade mais aceito e adotado em todo o mundo é o 
referendado pela Norma ISO 9001:2000. Apesar das críticas ou restrições de alguns 
segmentos à sua utilização, cada vez mais organizações em todo o mundo têm implantado 
sistemas da qualidade com base nesta norma que é uma diretriz para organizações que buscam 
a qualidade de seus processos e produtos, compondo-se de requisitos que, devidamente 
implantados, aprimoram a eficiência de seus processos.  

O conceito de Qualidade evoluiu nos últimos anos e passou de algo visual e ligado à 
funcionalidade para algo mais amplo. Se antes o produto era o foco da qualidade, hoje o 
processo passa a ser mais significativamente considerado. Por exemplo, não se considera um 
processo com altos índices de retrabalho e desperdícios como de boa qualidade, mesmo que 
este resulte em um produto de alto desempenho (PALADINI, 2004). 

Contribuindo para a consolidação do tema, a International Organization for Standardization 
(ISO) transcreveu os conceitos até então vagos e mesclados na série de normas ISO 9000. Na 
versão publicada no ano de 2000, essas normas tornaram-se mais conceituais aplicando as 
abordagens de gerenciamento por processos, foco no cliente e utilização racional dos recursos 
materiais e humanos, ou seja, nesta nova versão houve um foco maior na melhoria contínua 
(MELLO et. al, 2002). 

A norma ISO 9001:2000, reconhecida internacionalmente, é genérica. Não é uma norma de 
produto, mas se aplica a qualquer ramo da manufatura ou prestação de serviços. Observa-se 
que para a prática da Qualidade a questão do envolvimento das pessoas e equipes e o 
entendimento dos conceitos e ferramentas empreendidas, são fatores comuns. 

Segundo a NBR ISO 9000:2000, sistema de gestão da qualidade é um sistema de gestão para 
dirigir e controlar uma organização, no que diz respeito à qualidade. O sistema estabelece a 
política e objetivos, bem como meios de atingi-los. 

3. O Laboratór io de Controle de Processos (LCP) 

O LCP é um laboratório de ensino e pesquisa coordenado por um grupo de professores do 
quadro permanente do Departamento de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos 
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(EQA) e formado por uma equipe de alunos de pós-graduação e iniciação científica de 
diferentes engenharias que desenvolvem atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Os principais objetivos do LCP são a formação de alunos altamente qualificados para o 
mercado de trabalho e instituições de ensino e a realização de projetos de pesquisa e 
desenvolvimento que representem vantagens competitivas aos seus parceiros. O LCP gera 
competências nas áreas de desenvolvimento, otimização, implantação e controle de processos 
da engenharia química e de alimentos. 

Desde a sua criação em 1997, o Grupo aprovou e participou de projetos junto ao 
RHAE/CNPq, PADCT III, CTPETRO/FINEP, FVA/FINEP, CT-AGRO/FINEP, Agência 
Nacional do Petróleo-ANP, Agência Nacional de Energia Elétrica-ANEEL, SEBRAE e 
Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina - 
FAPESC. Desenvolveu diversos produtos, softwares e processos. Também requereu seis 
patentes e publicou diversos trabalhos em congressos e periódicos nacionais e internacionais.  

As principais áreas de atuação do LCP são: desenvolvimento de processos poliméricos, 
desenvolvimento e otimização de processos da indústria de alimentos, detecção e 
quantificação de vazamentos em dutos, otimização, automatização e controle de processos e 
processos de separação e fracionamento. 

4. Análise da aplicação de um SGQ no LCP 

Com a consolidação de parcerias, o LCP passou nos últimos anos por um rápido crescimento, 
tanto em número de projetos que desenvolve quanto de colaboradores. Surgiu então a reflexão 
sobre a necessidade de identificar processos do laboratório considerados relevantes (que 
influenciam a Qualidade) e posteriormente aperfeiçoá-los, numa perspectiva de melhoria 
contínua. Assim, seria possível fortalecer a capacidade da organização de cumprir seus 
objetivos estratégicos. 

Um sistema de gestão de qualidade implementado e documentado permite o controle de seus 
diferentes processos internos e, ao observá-los com distanciamento, cria-se a possibilidade de 
torná-los mais fáceis de gerir, medir e aperfeiçoar. Entende-se por processo o “conjunto de 
atividades inter-relacionadas ou interativas que transformam insumos (entradas) em produtos 
(saídas)”  (NBR ISO 9000:2000). 

A implantação de sistemas para gerenciamento ou controle da qualidade em organizações ou 
empresas que tem como objetivo o fornecimento ou realização de produtos são comuns e bem 
caracterizados devido o resultado de seus processos ser um bem tangível. 

Já esta caracterização não é tão evidente nem rotineira em organizações como o LCP, que tem 
como produto fornecido aos seus clientes projetos, ou seja, realização de serviços, bens que 
são considerados intangíveis e de difícil mensuração. 

Visto isso, foi constatado que algumas atividades cruciais do laboratório poderiam ser 
controladas a fim de se obter indicadores que pudessem mensurar a qualidade do serviço 
prestado fazendo assim com que a Coordenação do laboratório obtivesse informações 
necessárias para averiguar se os objetivos propostos estariam sendo realmente alcançados, 
possibilitando a promoção de melhorias e a garantia da satisfação de seus clientes. 

5. Metodologia e estratégias para a implantação de um Sistema de Gestão da Qualidade 
no LCP 

O processo de implantação foi estruturado em etapas, seguindo em ordem os itens da Norma 
NBR ISO 9001:2000, como esquematizado na Figura 1: 
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Figura 1 – Fluxograma das Etapas de Implantação do SGQ 

Inicialmente foram definidas as generalidades demandadas pela Norma e mapeados os 
processos (itens 0 a 3) e posteriormente seguiu-se a implantação até o item 8. Nessa segunda 
etapa, a metodologia foi baseada no Ciclo de Deming (PDCA), onde para cada ítem: 1) 
planejava-se o que deveria ser feito na organização para obter conformidade com os aspectos 
da Norma; 2) realizavam-se simulações ou até mesmo utilizava-se a documentação gerada; 3) 
realizava-se uma checagem para verificar se o que foi planejado realmente estava de acordo; e 
4) realizava-se as devidas alterações antes de iniciar o próximo item. 

Depois de alguns ítens eram realizadas auditorias de verificação, bem como treinamentos para 
o pessoal do laboratório e com as saídas da checagem ações eram tomadas para melhoria 
contínua da implantação. 

O detalhamento de cada etapa é dado pelos ítens a seguir: 

Comprometimento da Direção: “Líderes estabelecem a unidade de propósitos e o rumo da 
organização. Convém que eles criem e mantenham um ambiente interno, no qual as pessoas 
possam estar totalmente envolvidas no propósito de atingir os objetivos da organização” 
(NBR ISO 9000:2000). Assim pode-se ver a importância de uma apoio efetivo da Alta 
Direção (no caso do LCP, a Coordenação do laboratório) desde o início, criando um ambiente 
propício para implantação do SGQ, pois os representantes da Coordenação do laboratório 
serão os responsáveis pelo planejamento, execução e monitoração dos processos realizados 
pelo laboratório. 

Mapeamento dos Processos: como informações iniciais, foram mapeados os processos das 
atividades realizadas no laboratório, afim de identificar as etapas mais críticas de uma 
atividade e definir suas entradas e saídas. Em posse do resultado do mapeamento, é facilitada, 
em uma etapa posterior, a elaboração de procedimentos e instruções de trabalho que tornam 
possível o controle das atividades e utilizando assim uma abordagem sistêmica da gestão. 

Escopo: esta terceira etapa consistiu na determinação da área de atuação do SGQ, ou seja, 
quais dos processos mapeados conforme a segunda etapa necessitariam de um controle de 
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qualidade, levando em conta a relevância de cada processo mapeado na qualidade dos 
serviços prestados. 

Sistema de Gestão da Qualidade (item 4): este item define os requisitos gerais de um SGQ 
fazendo assim com que estes sejam descritos e registrados no Manual de Gestão da Qualidade 
(MGQ). O MGQ é o documento que rege todo o Sistema, comprovando que o laboratório 
segue os itens da Norma e possui um sistema de gestão implantado. “Dentro do conceito de 
teoria dos sistemas, este tópico requer a caracterização do sistema. Deve-se identificar os 
processos, que são componentes do sistema, sua interação, os recursos necessários e os 
controles ... ou seja o que está dentro do sistema e o que está fora” , (FERREIRA et al, 2005). 

O item 4 também remete ao controle da documentação do SGQ e, para tanto, implementou-se 
um Procedimento de Controle de Documentos, que norteia toda a parte de revisões, 
aprovações, armazenamento e controle da documentação gerada pelo sistema. Ainda nessa 
etapa foi emitida a primeira versão do MGQ e cada etapa posteriormente concretizada teve 
seus resultados incluídos neste manual. 

Responsabilidade da Direção (ítem 5): “O Sistema de Gestão da Qualidade só poderá ser 
eficaz se, no seu comando, estiver uma liderança comprometida com seu desenvolvimento, 
implementação e melhoria contínua”  (FERREIRA et al, 2005). “A alta direção é formada pelo 
principal executivo da empresa e sua diretoria, e o principal executivo da empresa é aquele 
que tem a autonomia para disponibilizar recursos”  (MELLO et al, 2002). 

Como já dito, sendo o LCP uma organização sem fins lucrativos, definiu-se como Alta 
Direção a Coordenação do laboratório, pois quem a compõe são aqueles que garantem a 
disponibilidade de recursos para o laboratório, frente à Universidade Federal de Santa 
Catarina. Nesta parte da implantação foram então definidas algumas responsabilidade cruciais 
da Coordenação para que o SGQ pudesse de fato funcionar.  

Foram definidos ainda neste item a maneira de aplicação do planejamento do sistema de 
gestão da qualidade no laboratório, o foco no cliente e a comunicação que este deve ter com a 
organização, além de ser elaborada a Política da Qualidade do LCP, a qual visa nortear a 
organização para que esta cumpra sua missão (também definida nesta etapa) e alcance seus 
objetivos. 

       
Figura 2 – Missão e Política da Qualidade do LCP. 

Gestão de Recursos (item 6): para que a organização consiga cumprir seus objetivos, é 
necessário garantir que esta disponha dos recursos necessários. Neste item, os recursos 
humanos tiveram mais ênfase, visto que o LCP é uma organização sem fins lucrativos.  
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“As pessoas que executam atividades que afetam a qualidade do produto devem ser 
competentes, baseadas em educação, treinamento, habilidade e experiência apropriados” . 
(NBR ISO 9001:2000). 

Foram determinadas as competências necessárias para a execução de uma atividade e, 
juntamente com os membros do laboratório, todos os cargos e funções foram descritos e 
inseridos no MGQ, fazendo com que os integrantes do laboratório estivessem conscientes da 
importância de suas atribuições, bem como da contribuição destas para a realização dos 
serviços.  

Como em várias situações é necessário que haja treinamentos para que uma pessoa cumpra 
determinada tarefa, foi elaborado um procedimento de treinamento, assim como um manual 
para os novos membros do laboratório com as instruções e treinamentos básicos, para que 
estes comecem suas atividades sem comprometer os objetivos da organização. Foi também 
elaborado um registro de levantamento dos treinamentos que a pessoa recebeu, determinando 
o porquê do treinamento, quando e quem o forneceu. Ambos os tipos de treinamento possuem 
registros de avalição de sua eficácia, comprovando assim o valor que o treinamento agregou 
ao integrante naquele momento. 

Realização do Produto (item 7): Primeiramente foi determinado o produto realizado pelo 
LCP, que consiste em projetos orientados por um ou mais integrantes da Coordenação do 
laboratório. Os projetos podem ser o tema da dissertação ou tese de um integrante de pós-
graduação, projeto desenvolvido em parceria com outras instituições, como empresas privadas 
e fundações de incentivo à pesquisa, ou projetos destinados à melhoria das atividades do LCP. 

Após esta definição descreveu-se como são realizados os projetos, desde seu planejamento até 
sua finalização. Para isso, implementou-se um procedimento de projetos que contém o modo 
de realização das entradas, a comunicação entre os membros envolvidos, o detalhamento das 
etapas e a validação e análise críticas destas etapas para que o projeto seja concluído com 
sucesso, proporcionando satisfação aos seus clientes. 

Neste item também houve a preocupação com a aquisição/contratação de produtos ou 
serviços, fazendo com que todo produto ou serviço adquirido cumpra alguns requisitos 
mínimos que variam de acordo com a necessidade do laboratório. Um procedimento sobre 
esse processo foi elaborado e implantado fazendo assim com que a aquisição seja mais fácil e 
não afete a qualiade final do produto. 

Como saída do mapeamento de processos, foram elaboradas instruções de trabalho, nas quais 
buscou-se utilizar uma linguagem clara e simples, principalmente para os processos  mais 
críticos, afim de facilitar a realização da atividade e de garantir a conformidade com o SGQ. 

Medição Análise e Melhor ia (item 8): Segundo a Norma ISO 9001:2000, “a organização 
deve planejar e implementar os processos necessários de monitoramento, medição e melhoria 
para: 

a) Demonstrar a conformidade do produto; 
b) Assegurar a conformidade do sistema de gestão da qualidade; 
c) Assegurar continuamente a eficácia do sistema de gestão da qualidade.” . 

Com esses objetivos definidos, foram criados indicadores de desempenho ajustáveis e 
mensuráveis para a medição do índice de qualidade dos processos no LCP. E métodos, tais 
como questionários que possam ser analisados para avaliar a satisfação dos clientes do 
laboratório.  
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Também foi implementado o procedimento de auditorias, para que estas possam ser 
planejadas e realizadas visando proporcionar oportunidades de melhorias parao sistema e 
averiguação de conformidade com a Norma.  

É realizado o controle de produtos, visando a realização de ações que busquem corrigir a não 
conformidade e registros para que estas fiquem na memória da organização e não ocorram 
novamente. 

No encerramento deste item foram consideradas as melhorias que, por meio da análise de 
dados, análises críticas, ações, tanto corretivas como preventivas, objetivos e política da 
qualidade, que servem para a melhoria contínua do SGQ. 

Auditoria: Por fim foi feita uma auditoria de todo o sistema para checar se este estava de 
acordo com os requisitos da Norma NBR ISO 9001:2000 e também indicar melhorias, como 
já foi ressaltado na etapa anterior.  

6. Resultados 

Os principais resultados alcançados foram: 

Ao se mapear os processos, foi realizada a descrição do uso dos equipamentos. Deste modo 
foi possível apontar quais deles não estavam sendo utilizados e poderiam ser armazenados em 
local apropriado, liberando espaço para outras atividades dentro do laboratório.  

Com a implantação do item 6 (seis) da Norma, foi possível junto com os membros do LCP, 
pensar em uma nova estrutura hierárquica para delegar responsabilidades, redistribuindo as 
responsabilidades de cargos sobrecarregados para outros. No mesmo item, o fato de se 
implementar um procedimento de treinamento fez com que os membros ao ingressarem no 
laboratório tivessem maior conhecimento sobre prevenção de acidentes e conhecimentos 
sobre as ferramentas necessárias à cada projeto desenvolvido, bem como sobre o 
funcionamento operacional do laboratório. 

Na implantação do item 7 (sete), que trata da realização do produto, seu projeto e 
desenvolvimento, a principal contribuição foi o procedimento de projetos. O procedimento 
define um planejamento das etapas e sugere um acompanhamento por parte da Coordenação e 
do orientador do projeto, além de apresentação aos demais membros do LCP sobre o tema 
desenvolvido. Isso proporcionou maior transparência, além de contribuir para o aprendizado 
dos colaboradores.  

Neste mesmo item foram geradas as instruções de trabalho (ITs) que, junto com o item 6 
(seis), trouxeram importantes contribuições referentes à gestão do conhecimento, uma vez que 
o conhecimento tácito não fica restrito a alguns integrantes apenas, e sim registrado em um 
documento. Assim, pode-se, através de treinamento, difundir o conhecimento tácito com 
maior facilidade aos demais integrantes. Como já dito, o laboratório apresenta elevada 
rotatividade, o que torna mais importante uma adequada gestão do conhecimento. 

Como citado anteriormente, as etapas deste trabalho foram realizadas conforme o ciclo 
PDCA. Isso trouxe aos membros do laboratório o conhecimento e costume da melhoria 
contínua, ou seja, buscar avaliar o modo que cada atividade é realizada, apontar melhorias e 
tomar ações que visam aperfeiçoamento. Isto fica demonstrado na própria utilização da 
documentação, pois após um procedimento ou instrução de trabalho for utilizado, se for 
verificada uma oportunidade de melhoria, o documento passa por uma analise e uma nova 
revisão fazendo assim com que na sua nova versão o documento contenha a proposta de 
alteração. Esta memória age também no registro de cada projeto, pois após ser finalizado 
pode-se saber como foi seu andamento, contribuições e eventuais dificuldades durante sua 
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realização. 

7. Conclusão 

Desde o princípio da implantação não havia o objetivo da certificação, assim é possível 
afirmar que a mesma cumpriu com o objetivo inicial que é o mapeamento e melhoria dos 
processos. Tal objetivo foi atingido uma vez que os processos relevantes estão mapeados na 
forma de procedimentos e instruções de trabalho que estão sendo utilizados e são abertas 
novas revisões conforme potencial de melhoria.  

Como em todo processo de mudanças, no início houve resistências ao trabalho por parte dos 
colaboradores. Tal resistência foi vencida estimulando a se integrarem ao sistema de gestão, 
como ocorrido no mapeamento de processos onde a ajuda dos colaboradores foi fundamental, 
pois estes têm o conhecimento funcional do laboratório. É importante que todos encarem a 
implantação como uma oportunidade de aprendizado, em que todos sejam parceiros na sua 
aplicação prática. Assim, a busca da qualidade passa a fazer parte do dia a dia dos 
colaboradores. 

Os relatórios de auditorias devem ser lidos e conhecidos pelos gestores e por todos os 
envolvidos e sempre devem gerar um processo de melhoria no sistema e eventuais ações 
corretivas. 

Verificou-se, portanto, que é perfeitamente viável a implantação de um sistema de gestão da 
qualidade baseado na Norma ISO 9001:2000 em laboratórios de ensino e pesquisa vinculados 
a instituições públicas desde que durante a implantação haja a preocupação em adequar o 
sistema às peculiariedades e à realidade deste tipo de organização. O esforço despendido 
pelos integrantes para a implantação do SGQ certamente será plenamente recompensado com 
a melhoria do processo de gestão, que terá, como conseqüência imediata a melhoria do 
serviço prestado aos clientes internos e externos. 
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