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RESUMO

Atualmente tern sido comum a imp1ementayao de sistemas de gestao da qualidade e mai

recentemente ambiente em conformidade com as Honnas ISO 9000 e ISO 14000

respectivameme ARiocell encontra se certificada tanto pela ISO 9002 como a ISO 1400 L

Esses sistemas alem de modificar a forma de gestao e organizayao das empresas afetam

os aspectos psico sociais dos piiblicos envolvldos No entanto multo pouco

tem sido felto e ou observado no sentido de trabalhar estel iltimo aspeeto paper busca

mostrar que 0 grande desafio na implementayao das normas e ligar as pessOaS e a

teenologia de modo a otimizar tanto 0 potencial da tecnologia como a cOl1trihuiyiio das
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Pesquisas recentes tern demostrado urn apido relllios

certificaoes do tipo ISO principalmente nos 3 e

Observa se a maior parte das empresas que para a

grupos economicos transaeionais 0 que demonstra pouca conscientiza3o

nacionaJ aos benencios da certificayao em tennC5 de

comerciais inclusive no mercado interno Fato este wntestado

acreditarn que as empresas que pal1em em busca sao

nivel de exposiyao intemacional sejalTI ou rJfio

por
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conI0 um

o
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seu

a certif1cayao a QuaJidade TotaF e Whittle

I a envolve transforrnacoes nas

entre as pessoas cia organizaiY3o desenvolve competencias toda a orgaojzay3 o

eultura da qualidade lortanto a primeira questao a ser ao se

pensar em das normas da ISO deveria see corno

no processo ce11ificayao e manutenyao do sistema de qualidade7 Acredita se que urn dos

primeiros passos deveria ser saber 0 que as pessoas a respenO e suas opini5es
sugestoes enum seu posie onamento e a partir

condizentes com a realidade

o objetivo da implementayaodas normas ISO referem se a implementaao de de

Gestao onde hit a lecessidade dedemonstrar acapacdadepara proietar e Iomecerprodutos
conibnnes atriJves da rnelllOria continua dodesempcllho daqualidade edosaspectos
ambientais garantindo deste modo a manutenao de urn mercadoque
pel3 analise de alguns fatores internos a orgamzaaQ talS comQ

adaptabilidade construir uma eadeia de qualidadelnterna trabaihar
para gerar melhoria da qualidade habitual desenvolver
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transformar as relayoes no trabalho Segundo Roesch J 994 0 grande desafio e ligar as

pessoas e a tecnologia de modo a otimizar tanto 0 potencial da tecnologia como a

contribuiyao das pessoas

o maioI problema errfremadq na implementayao das nomlas ISO nao se refere a questoes
tecnieas mas aos aspectos ligados a interpretayao e utilizaao das normas pelas empresas
Uma altemativa a fim de preparar se para a ISO sel1Jndo Hutchins J 992 e adotar uma

visao positivista ou seja encarar 0 padrao como urn guia para revisar os sistemas internos

da empresa e remedial suas deficiencias antes de solicitar a certificayao

Observa se que quando se trata de estrategias ligadas a mudanya para a competitividade 0

fator limitador nao esta na estrategia ou tecnica adotada mas na forma de como esta e

conduzida e isto vai depender exclusivamente de como a organizayao trabalha a questao da

mudanya e a questao do comprometimento das pessoas

Neste sentido mwto poueo tern se escrito sobre algo que e fundamental ao processo de

cel1ificayao ISO a mUdany3 de atitude no comportamento das pessoas Segundo Correa

1996 os principais problemas nao tecnicos a serem solucionados envolvem a cultura ja
instalada nas empresas aqual precisa ser mudada E isto nao se consegue apenas atraves do

alendimento dos requisitos 16gicos e aparentemente 6bvios contidos na ISO 9000 ou ISO

14000

Hutchins 1992 cita albyumas atitudes ncgativas em relayao a implementayao das normas

ISO 9000

@ delegayao excessiva da alta gerencia a niveis hierarquicos inferiores a fim de minimizar a

quebra de snas proprias atividades
@ Valla de entusiasmo apareme e esforyo generalizado em tlmyaO da certificayao
@ operacionalizayao de dois sistemas simultaneos urn para rnostrar ao auditor e outro

realmente ocon e

que encoraja 0 e atitude negativa em relayao a qualidade
acimmlo de custos para mantel urn sistema

Valta de reconhecimento do problema pela direao nao assjme a sua parcela de

cUlpa
para as pessoas do chao de fabriea a qualidade e como uma atividade de

poJjclamento
o excess va cenlralizaao no setor da qualidade e considerado 0 grande culpado de

tuclo

Longe de ser apenas um a

depende capacidade conduao de

COlTIUnS e dei1nidos nos

pessoal
envolvendo os

i

implantag o deum sistema de gest3oe garantia cia qualidadebaseado nasTIDrmasdaseneJS09000 e

simplcsmcUlc a estruturataodo consultor
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A de janelro 1994 Inieiou se a lmplantaao do SIGA ml lzando se iniclalmente as

diretrlzes do programa Atuayao Responsavel da ABIQUIM Em malo de 995 iniclado

o trabalno de implantayao do Sistema de Gerenciamento da

como base os reqnlsitos norma BS7750 e 0 sistema da qualidade Foi a mesma

base documental para ambos os sistemas e para aqneles requisitos entre as normas

e 1 adotaram se proeedimentos e abrange11tes para os

e

Ern de 996 a Riocel so icitou ao

de uma auditoria de

aderencia do Sisterna em

7750

2

a norma

a 0

14001 encontrava se na

aos

o grau

seus

novembro de 1996

revisao esta foi

de que a Riocell optou
14001

certificayao envoi veu os

da cmpresa

o
no e

atuarn na

a orgarUZRyaO
todas as

tratamento

dePara

conta anl com a

e eletrica e manutenyao

o ern fbnna contando corn a

das pnnclpms areas envolvidas neste processo florestal fabricayao
c solidos

de

e outros profisslonals ligados a serem

em c

deslocadas suas

que ose passaram a

soluelOnados

trabalnado 0 comportamenla1 ou

pudessem ser e mantidos ao longo
uma equipe denominada de atuou

implantayao transmitindo conceiws ao meio ambiente
Politica i mbientaJ Riocell e inlormayoes reativas ac

na area l1oresta contou convemo com

e capacitarao dos seus prestadowno

aspectos

o

desenvolvirnento

propno

decorrencia do trabalho desenvolvido por todas estas equipes em 221

do BVQI a certiflcarao seu

Getenciamento Ilbiental SIGAl segundo modelo
14001

eslotos da Riocell na impantar ao dos Sistemas posslem um caraeter de pioneirismo
que a Riocefoi a primeira empresa do setor colulose e pape a set pela
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9002 na America Latina Brasil e Rio Grande do Snl e a terceira empresa gaucha a receber
o eertificado ISO 14001 e asegunda do ramo de celu10se epape no Brasil

4 PESQUISA DE CAMPO

4 Apresentacao

A pesquisa interna reaJizada ill RiocelI busca anaJisar as lmpress6es de funcionanos e

terceiros que eneontram se emcontato direto ou indireto com os sistemas de gerenciamento
da quaJidade do produto ISO 9002 e ambiente ISO 14001 atraves de suas percep6es e

sugest6es de melhoria para a utiiizaao das nonnas da serie ISO em questao

Estas pessoas de alguma fonna tiveram alterayoes emseu relacionamento com a empresa e

com os publieos imemo e externo seja a mvel de mudanas na sua Otina de trabalho ou

percepao do processo produto e ou ambiente Dessa fonna esta pesquisa objetiva avaliar a

efieacia destes sistemas e poteneialidades de otimizayao

Trata se de uma pesquisa de carater quantitativo onde entrevistou se funcionanos da

Rioceil a nivel gerenciai de supervisao e operacional bem como terceiros administrativos

manutenao e ilorestais

o instrumento de coleta de dados e um questionano com questoes abertas que foi aplicado
individualmente eomonne agenda previa atraves de entrevista pessoal

4 2 Amostra

A amostra e composta por 83 funciomirios e63 terceiros comonne 0 Quadro 1 Sendo que
oeoeficiente de confianya uti1izado corresponde a95 5 eamargenl de erro a 8

Quadro 1 Amostra DOl Area

AREA Qt Citaoes Frequencia

Administrativa I 15 10

fProduyaallndustriai 49 34

Tecnalogia 11 5

Projeta 1 1

Florestal 7 4

Terceiro 63 43

TOTAL OB5 146 100

Em relayao a funiio observa se que foram entrevistadas pessoas do mvel gerenciaJ
supervisao e operacional funcionanos e administrativo florestaJ e llliUlutenao terceiro
comonne 0 Quadro

2



Qladro 2 Amostra

Ot Citagoes

Operacional 64 42

5 3

Consultor 10 6

Gerente 4 3

Auditor 8 5

Tecceim Florestal 28 18

TerceimlMaeutlAdml nd 35 23

TOTAL OBS 154 iOlY

80

corn a

que a mmona

entre 5 e anos confomle 0 Quadro 3

fstao

Ate 2 aoos 17 1Z o

Entre 2 e 5 cmos 24 16

Entre 5 e i 0 an05 44 30

Entre 10 e 5 cmos 32 22

Acirn8 de 15 cmos

146 1

29

43

questionamentos reahzados a

certifica1aO

ern relayao aos

3 F acilidades eDlficuldades

4 Politicas e da

5

6
I

14001

re1ayao a no

e

8 Mudan1as no lraoalho 0 processo ProdlllO e

9 Treinamento educay3o edisseminay3o

10 Rotin3 de trabalho e allditorias
I lConstruyao de um mundo

12 Qualidade de vida no

trabalho



44Analise dos resultados

A pesquisa reallzada mostra que de uma manelra geml os funcionanos e terceiros

entrevistados 96 acreditam que a ISO 9002 e 14001 sejam essenciais a Riocell

principalmente tendo em vista 0 mercado atual exlremamente competitivo

Quadro 4 1m

essellciai Qt Cita6es Frequencia
i

81m I 140 I 96

N T t 6r 4
i
T r

Nao 0 i 0

TOTAL elT 1461 HJl

Os funcionanos da empresa demonstraram estar satisieitos com os resultados

proporeionados pelo sistema ISO Em reJaao a ISO 9002 82 das pessoas mostraram

estar plenamente satisfeitas Este indicador cai para 76 em rela1io a ISO 14001 Este fato

justifica se principalmente tendo em vista que a ISO 140001 e mais recente sendo que a sua

certifieaao foi realizada em dezembro de 1996 e a pesquisa de campo em fevereiro de

1997

Quadm 5 Satisfaao com 0 Sistema ISO 9002

satisfal aolS090112 Qt Citaoes Frequencia

8im 68 82

f
Em parte 14 17

Nao 1 1

TOTAL CIT 83 100

Figura 1 Importancia do Sistema ISO
140

Fiaum 2 Satisfacao com 0 Slst ISO 9001
68

Sim Nmtanto Mao

o



Quadro Satisfm ao com 0 Sistema ISO 14001

satisfu aollS014001 Ot Citaoes FreqOencia

Sim 63 76

E rt T 191 23
T

Nao I 1 1

TOTAL CiT 83 100
I

Fi ura 3 Satisfa ao com 0 Sistema ISO 14001

631

Sim Em parte Nao

o

Os funcionirrios de urna maneira gera acreditam que a ISO facilitou a vida no trabalho

Quadro 7 Facilidades x Dificuidades com a ISO

essencial Ot Cila 5es FreqOencia

Mais facil 43 52
1

Nao houve alterayao 12 14
f

Mais dificil 28 34

TOTAL CrT 83 100

Em re aao as ma lres tacilidades encontradas eles alegararn que referem se a rne hor

orientaao nO trabaJho e ao cOntrole
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aspectos faceis Qt Cila es Freqfiencia
c

Facii conlrole 11 19

f

FacHita inforrpagao 4 7

Facilila rastreabilidade 5 9

Facilita a responsabilidade 12 20

Melhor orienlayao

tProcedimentos unlformes 6 10

Trabalho em equipe 1 2
L

Descenlralizayao da opera9ao 11 2

TOTAL OBS 58 1 1
I

Quadro gt Facilidades

As dificuldades encontradas referem se basicamente aos excessos de cuidado e trabalho e it
malor eX1gencia

QmHiro 93 Dificuidades

aspectos dificeis I Qt Cita es FreqiJencia

Excesso de trabalho I I 25

Maiorexigencia 11 23

T P d ndid lr
TOTAL OBS 100

i

Em relayaoits politicas da ISO a maioria dos funciomirios acredita que elas sao praticadas
Assim observa se uma relayao diTeta entre teoriaepratica

politicas Qt Cita6es Frequencla

81m 48 58

f
Parclalmente 31 37

Nao 4 5

TOTAL CIT 83 100

Quadm 10 Pritica oas Politicas

20 numero de citaoes e diferente doniunero de observaoes devido as respostas mUltip1as e supressoes
0niunero de cita6es e difereme do niunero de observa6es devido as respasms mUltiplas e supress6c



Em relayao aos limites da ISO os funclomlrios acreditam que apesar do processo ser

burocnitico este fato nao chega a funitar a Inovayao ou a ayao no trabalho

burocracia Qt Cita6es Frequencia

Sim 63 76
1 1

As vezes 2 2
1 f

Nao 18 22

TOTAL CiT 83 I 100

Qmulro 11 Burocracia

ua 10 I ormem a movaciio

bioqueio inovaiio Qt Citayoes Frequencia

Sim

t
10

As vezes 5 6

Nao 70 84

TOTAL CIT 83 100

Q d 2 B

Qlladro 13 Limitaciio aa aciio no traballlO

limitelaiio Qt Cita6es Frequencia

3im 11 13
i

T
1

As vezes 4 5

f
Nao 68 82

TOTAL CIT 83 100

A malOna dos funclomirios acredita com a ISO a sua responsabllidade no trabalho

aumentou Isto Indica a consclentizaao que estas pessoas tern em relayao a Importancla do

seu trabalho

ua 10 esnollsa II a e

responsabi idiide Qt Citagoes Frequencia

Sim 74 90

Em parte 2 2

Nao 7 8

TOTAL CIT 83 100

Q d 14 R bTd d

Em relaao ao papel do gerente a rrurioria dos funcionarios enxerga 0 gerente COmolma

figura atuante em termos de implementaao das normas ISO Apesar lisso hit respostas
conflitantes que nos indicam a necessidadl dl reVlr a atuaao da glrencia pll lga9ao
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excessiva pode seT vista como abandono a quadro 15 mostra a imagem da gerencia pela
otica dos funciommos

Quadro 15 Ia

papeligerente

e do Gerente4

Qt Citaoes Frequencia

Nao vejo mudanyas 16 18

Envolvidos 5 6

Comprometidos 16 18

Atuante 25 27

Acessivel

8

2

1

9Facilitador

200

Esforyados 100

Preocupados 1 1

Distante 7

8

8

Cobrana

EsclarecirnentoJj nformayao

900

1 1

TOTAL 08S 90
i

I 100

i comunicaao na empresa melhorou com a impiementaao das normas ISO Em relaao a

comumcayao entre as areas 55 das pessoas entrefistadas acredita que tenha melhorado

Este indice aumenta para 64 quando se refere acomumcayao entre os nlveis hienirquicos

Quadro 16 Comunica ao entre areas

comunicaao aneas I Qt Citay6es I Frequ mcia

Slm 1 55 I 66

b
Nao 28 I 34

TOTAL CIT lll I 100

Qlllldro 17 ComuniclIyiill entreniveis

comunicl aoliliveis Qt Citaoes Frequencia

Slm 53 64

1 1 fe

Nao 30 36

TOTAL CIT 83 1110

Em relaao as mudanas vivenciadas os prestadores de servio acreditam que tenha havido

muitasmodificaoes a partir da ISO sendo que impacto maior to 0 daJSO

0niunero de cita6es e snperior ao ninnero de obSi rva6es OGvido as respostas pl1Jltiplas llIlo innximo



Q d 18 M d II III ISO 9002ua 10 U anea no tra a oea

mudam altrabalho lS09002 Qt Citaloes Frequencia

Muita coisa 18 29

Pouca coisa 15 24

Nada 30 47

TOTAL CIT 63 100

Qmlllro 19 MUllanea no trabalho e a ISO 14001

muda ualtrabalho IS014ll01 Ot Citaloes Frequencia

Muita coisa 40 64

T tNada 11 17

TOTAL CIT 63 100

Em relayao ao tipo de mudanya vivenciada estas foram classifieadas em mudana de

processo produto eambiente

Em relayao ao processo 85 das pessoas entrevistadas acreditam que este tenha mudado

Principalmente em termos de controle e organizayao

lIa 10 u aneas 110 proeesso

mudanalprocesso Ot Citaoes Frequencia

8im 124 I 85

Nilo 22 I 15

TOTAL CIT 146 100
I

Q Ii 20 Md

Quadro 21 Ti os de Mudanea no rocesso

tipo mudancalprocesso Qt Citaoes Frequencia

Mais homogeneo I 15 10
l

oo

i r
I o

t r
I

TOTAL OB8 146 I 1ll0

Quanto ao produto a maioria dos funcionarios tambem acreditam que este tenha mudado

Apesar do numero expressivo de funcioniuios que nao viram mudanyas essa situayao

fOl



atribuida ao fato do sentimento que osprodulos Riocl1 jir eram sin6nimos de quaJidade
mesmo antes da lmplementaao das normas ISO 9QOO e 14000

na 10 u lHllas no Iro nto

mudam aiproduto 01 Cita90es Frequencia

Sim 75 L 51

Nao 71 I 49

TOTAL en 146 100

Q d 2 M d d

Em re aao ao meio ambiente a grande maloria acredita que este tenha mudado apesar da

imp antaao da ISO 400 ser recente As mudanyas propiciadas sao perceptlveis
suaImente pela malor orgaJljzaao das areas que acaba sendo gerada pela impIantayao da

ISO 14001

Qnadro 23 Mmlam as no meio ambiente

mudam aiambiente Qt Citay6es FrequenciaI

Slm 136 93
J

Nao 10 7

TOTAL CIT 146 100

Quanto a quaJifieayiio a maloria dos funcionarios acredita que estiio mals qualificados a

partir da ISO sentem se mals capazes e possuem um conhecimento malor da empresa

propiciado pela implantayao de um programa voltado ac trelnamento e desenvolvimento

que atende as necessidades da empresa e dos sistemas

Qnadro 245 Qualilicacao

qualificaiio 01 Cita90es Frequencia

Nao influenciaram 1 8 2

I fu a o
s i r 900

ofe c q jr 95 I 1t7 34
r

Maior capacita9ao 98 I 27

M 0 he fu 101 1 28
I

TOTAL 085 357 HllJ

Quanto a rotina de trabalho as auditorias as pessoas acn dita que a maloria dos

documentos InterrJOs sao conhecldos e que existe mna consciencia generalizada sobre a

importancia da manutenyaO do sistema ISO Por isso independentemente debavet

auditorias interr13s as pessoas executam 0 selltrabalho confonne aorientaao das nonnaS

de opserva

oes



Quad10 25 Conhecimento dos procedimentos documentados D

DTs Qt Cita6es Frequeneia

Sim 60 41
c 1

Em parte 66 45

Nao 20 14

TOTAL CIT 146 100

Ts

Q d 266 A d A r dua 10 u ItorlaS x pllca ao as normas

auditoria x normas Qt Cita6es Frequeneia

Sim 11 7
f

Em parte 36 25
f 1

Nao 99 68

TOTALCIT 146 100

Ainda em relayao a conscJeneia e curioso observar que todas as pessoas entrevistadas
acreditam que a ISO contribui para a construyao de um mundo melhor a partir da
consciencia e responsabilidade que ela desenvolve

Quadro 27 Constru ao de urn mundo melhor

Mundo melhor Qt Cita6es Frequeneia

Sim 146 100

Nao 0 0

TOTALCIT 146 100
i

Falando em mundo melhor nao poderiamos deixar de questionar aspectos ligados a

qualidade de vida no trabalho Em relayao a qualidade de vida observa se que a grande
maioria dos entrevistados acredita que a partir da ISO a segurana no trabalho melboQU
Entretanto muitas pessoas a1egaram que houve urn aumento no estresse geradopor
maiores exigencias no trabalho ou mesmo a carga de trabalho

A questilo retere se Voce acreditaque as nonnas sao seguidas soroente emepoca de auditorias



Quado 287 Qualidade de Vida no TraballlO

qualidade de vida Ot Cita5es FreqOencia

Maior seguran8 113 49

1
Maior motiva9ao 161 7

Menor motivayao 7 3

Motivayao igual 3 I 1
i

Ambiente mais estressante 59 i 25
I

rMelhor organizayao lixo 3 1

Consciencia ambiental 13 6

Saude do trabalhador 4 2

Nao afeta 13 6

TOTAL OBS 231 100

5 CONCLUSOES

Apesar da dificuldade relatada em pesquisas ou mesmos depolmentos de empresinos acerca

do comprometimento das pessoas no processo de implementayao das normas ISO ou seja
a evideneia de que 0 gargalo na implentayao das normas ISO nao e tecmco mas de carater

comportamental e possive observar atraves da pesquisa apresentada que 0 Huor humano

pode ser envolvido neste processo e garantir a continuidade do mesmo atraves da

responsabilidade compartilhada Assim a implementayao das normas ISO pe a otica do

cliente interno na Riocell e caracterizada entre outros atores como um excelente

programa de motivayao e conscientizayao entre funcionirrios eprestadores de serviyo

Pode se dizer que 0 principal responsivel por este caso de sucesso seja a consciencia acerca

da importancia da ISO para toda a empresa e 0 papel fundamental que cada traba hador

exerce neste contex1o inc uindo aalta e media gerencia As pessoas sentem se importantes e

responsaveis pela manutenyao das normas ISO na empresa e demonstram grande satisfayao

pelos resultados conquistados ate 0 momento

A principal vantagem observada pelos funcionarios refere se a melhor orientayao e controle

no trabalho Cada pessoa sabe exatamente 0 que fazer como fazer e corrigir os possiveis
desvios durante a execuyao conferindo uma maior autonomia no trabalho delegayao com

responsabilidade Contudo observa se a contrapartida 0 excesso de cuidados e urn

possivel aumento no volume de trabalho

A irnplementayao das normas da ISO influenciou algumas melhonas intemas que ji vinham

sendo traba hadas peIa ernpresa tais como comunieayao entre areas e mveis hierarquicos

om unero de cita oes



rotina de trabalho processo produto ambiente treinamento para eapacitayao e qualidade
de vida

Por todas as razoes mencionadas no decorrer deste estudo pode se confirmar mais uma

vez que a implementayao das normas ISO contribui sensivelmente para a construyao de urn

mundo melhor a partir da consciencia da importancia em preservar e implementar a

qualidade no seu sentido mais amplo
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