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CEFET- RJ 

GESTÃO DA QUALIDADE 

PROF. DR. BARÇANTE 

 

FAÇA UMA ANÁLISE DO TEXTO ABAIXO, IDENTIFICANDO 14 PRINCÍPIOS DE DEMING E OS 

CINCO MOTIVOS DE MASLOW APLICADOS À QUALIDADE. 

O CASO ISO SILVA 
 

EEra uma vez  um gerente do departamento de garantia da qualidade da empresa Arco Íris (fabricante 
de tintas e vernizes, com 50 anos no mercado), chamado Iso Silva, que um dia foi surpreendido 
durante uma reunião de diretoria ao ser informado de que a empresa buscava a certificação ISO 
9000. Alguns clientes, explicaram a ele, estavam exigindo que os fornecedores se certificassem, sob 
pena de não mais poderem entrar em concorrências para fornecimento. Nosso amigo Iso Silva ficou 
surpreso com aquela notícia, pois até aquela data tinha certeza de que a empresa atendia a todas as 
necessidades dos clientes. 

Mesmo assim, não se abalou. Ele estava seguro de que não haveria problemas com a certificação 
ISO 9000, porque a empresa tinha ganho todos os prêmios da área de qualidade de seus principais 
clientes. O nível de reclamações era extremamente baixo, tanto assim que ele não conseguia 
lembrar da última reclamação (e olhe que o Iso Silva tinha uma excelente memória). Não haveria, 
então, por que ter problemas na ISO 9000. Ele sabia também que seus concorrentes já haviam sido 
certificados e que os produtos deles eram notadamente inferiores aos da Arco Íris. 

DÚVIDAS – Iso Silva arregaçou as mangas e foi em busca de conhecimento e experiência junto a 
outra empresas. Como ele tinha vários amigos que trabalhavam em companhias certificadas, 
começou por pedir uma cópia do manual da qualidade de um de seus amigos. Leu o material 
recebido e ficou impressionado. Não satisfeito, solicitou para um segundo amigo (também 
colaborador de uma empresa recém-certificada em ISO 9000) uma cópia do manual da qualidade da 
empresa. Leu o material e ficou mais impressionado ainda, pois havia muito mais informações 
naquele material do que no primeiro. Durante sua pesquisa ouvira várias histórias de auditorias 
recebidas, e o nível de perguntas feitas por alguns auditores. 

Iso Silva começou a questionar a suposta superioridade do produto de sua empresa em relação aos 
produtos dos concorrentes. Começou a questionar os prêmios recebidos por sua empresa. Será que 
aqueles prêmios haviam sido recebidos por verdadeiro mérito? Por que muitos dos concorrentes 
foram certificados sem nunca ter recebido sequer um prêmio? Será que os clientes estavam 
recebendo um produto ruim sem  reclamar? Muitas dúvidas começaram a atormentar Iso Silva. 

INSEGURANÇA – Ele se lançou ao trabalho. Começou com o manual da qualidade, pondo nele tudo 
o que havia no manual da empresa de seu primeiro amigo, mais o que existia no manual da empresa 
do segundo amigo e ainda tudo aquilo que ele ouvira de auditorias em outras empresas. Tentava se 
cercar de todas as maneiras, para solucionar problemas que poderiam surgir durante a certificação. 

À medida que avançava no manual da qualidade, maiores se tornavam as dúvidas em relação a tudo 
o que escrevera até então. E o pior era saber que ainda havia muito a escrever. A insegurança 
tomava conta dele. 

MEDO – Alguns meses se arrastaram até que Iso Silva decidiu fazer a primeira auditoria interna. Os 
auditores internos estavam bem preparados, pois haviam sido qualificados por ele próprio. Todos 
tinham olhos de águia, prontos a anotar toda e qualquer não-conformidade. Esta era a visão do Iso 
Silva e com certeza era o que deveria ser cobrado numa auditoria. 

O resultado daquela auditoria não poderia Ter sido pior. Dezenas de não-conformida-des em todas 
as áreas e departamentos. Os gerentes e supervisores estavam preocupados, pois haviam se 
preparado muito para aquela auditoria. Começaram então a colocar em dúvida o trabalho realizado 
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pela equipe de Iso Silva. Os gerentes viam que a correção daquelas não-conformida-des não levava 
a melhorias no produto, enfim, não agregava valor ao produto. 

As não-conformidades em geral referiam-se à falta de instruções  de trabalho para todos os 
colaboradores, à falta de registros de armazenamento, à falta de calibração em equipamentos. Mas, 
para os gerentes, a quantidade de documentos que eles já haviam escrito naqueles últimos meses já 
era um absurdo. Portanto, uma quantidade extra seria um absurdo ainda maior. Os gerentes 
começaram a questionar a própria ISO 9000. “Será que essa norma exige tanta burocracia assim?”, 
disse um deles ao Iso Silva. 

REFLEXÃO – Diante de tantas reclamações, Iso Silva começou a refletir sobre todo o seu trabalho. 
Realmente, os gerentes tinham razão. Durante todos os anos passados, a Arco Íris revelara uma 
qualidade (prazo, preço etc.) superior  a de seus concorrentes. E depois de tantos procedimentos 
escritos nada mudara dentro da empresa, a não ser o fato de haver muitas pessoas reclamando da 
quantidade de formulários que tinham de preencher. Ah, sim, o ambiente de trabalho também ficara 
carregado, com algumas pessoas mostrando-se mais sisudas quando ele passava pela área. O 
mesmo acontecia com os auditores internos. 

O que estaria acontecendo? Não era uma injustiça para com ele, que estava dando o melhor de si 
para a empresa e para aquelas pessoas? Quando concluiu que sim, Iso Silva foi embora para casa 
mais cedo, o que há muito tempo não ocorria. A mulher ficou espantada de vê-lo em casa àquela 
hora, e perguntou se algo tinha acontecido. Ele respondeu que o comportamento das pessoas havia 
mudado dentro da empresa. Ela perguntou se não era ele quem tinha mudado, tentando impor algo 
que eles não queriam ou não achavam necessário. Nem os filhos gostam de receber obrigações 
sem saber o porquê das coisas. 

Iso Silva ficou pensativo, noite adentro. Ele viu que a mulher estava certa. 

MUDANÇA DE RUMO – No dia seguinte, ele resolveu marcar a pré-auditoria para a semana 
seguinte, somente de alguns elementos. E aí aconteceu o desastre. Várias não-conformidades 
foram identificadas pela certificadora. Como pôde ter acontecido tudo aquilo? A Arco Íris não seria 
recomendada, caso aquela fosse uma auditoria de certificação. A equipe de Iso Silva ficou 
extremamente angustiada com aquele resultado. Foi uma ducha de água fria, o golpe mais terrível já 
sentido por Iso Silva em sua carreira. Não seria o caso de fazer uma mudança de rumo? De tentar 
obter a certificação não como um fim, mas como uma conseqüência? 

No dia seguinte, Iso Silva foi conversar individualmente com cada responsável por departamento. 
Perguntou a cada um o que achava do sistema da qualidade que ele tinha estabelecido. Depois de 
muito relutar, eles abriram o jogo com Iso Silva. Disseram que aquela não era a maneira como eles 
trabalhavam. Aqueles procedimentos não retratavam a forma de trabalho desenvolvida durante anos 
na empresa. 

Os procedimentos documentados por Iso Silva não permitiam o que era peculiar na empresa: a 
inovação e a velocidade de adequação a mudanças para manter a margem competitiva. Após 
algumas horas, Iso Silva convenceu-se de que eles tinham razão. Pediu a cada coordenador que 
refizesse os procedimentos documentados, mesclando algumas inovações com o modo de operação 
seguido até então. Seria esta a fórmula mágica? 

O GRANDE DIA – Alguns dias depois, os procedimentos estavam todos revisados da maneira que 
os coordenadores queriam. Iso Silva então marcou data para a auditoria de certificação. No grande 
dia, que na verdade foram três, houve muita ansiedade na empresa. Os guias, ao final de cada dia, 
reportavam os “achados”. Um grupo fora designado para “fechar” as não-conformidades à medida 
que estas apareciam. Ocorreu então a reunião final com os auditores, com toda a diretoria presente. 

A tensão estava no ar, principalmente para Iso Silva, que aguardava pelo coroamento de um 
trabalho de meses. Ele sabia que o sistema da qualidade era da empresa e não da garantia da 
qualidade, e muito menos DELE. Muitas lembranças vieram à sua mente, das horas extras que 
fizera, da escolha da certificadora etc. A equipe de auditores entrou na sala, profundamente 
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silenciosa. Nada se podia concluir pela expressão dos auditores, se recomendariam a certificação ou 
não. 

Então o auditor-líder dirigiu-se ao diretor presidente de súbito: “O grupo auditor gostaria de iniciar a 
reunião dando-lhes os parabéns, pois pelo que vimos aqui estamos tranqüilos em recomendar a 
certificação do sistema da qualidade da empresa”. Alegria geral, Iso Silva eufórico. 

Nos dias seguintes, ele se sentiu como um astronauta que tivesse pisado na Lua pela primeira vez. 
Ficara um vazio, como se não houvesse mais desafios pela frente. Mas num jantar com amigos, na 
casa de um deles, Iso Silva pôde ver um garoto jogando videogame. O garoto era bom, tanto que 
chegou até a fase final do jogo. Iso Silva achou então que depois da euforia inicial ele iria ficar triste, 
ao descobrir que outros meninos tinham conseguido o mesmo resultado. Mas o garoto lhe explicou 
que havia outros jogos esperando por ele, outros desafio, e que seu objetivo era melhorar 
continuamente para se manter sempre os melhores. 

Era isso. Havia outros jogos a ser jogados. A ISO 9000 representava apenas uma etapa: ajudou a 
Arco Íris a ficar entre as melhores, mas Iso Silva precisava incorporar mais elementos ao Sistema da 

Qualidade da empresa para que ela permanecesse na competição. E assim Iso Silva seguiu feliz 
rumo aos próximos desafios, ISO 14000, Qualidade Total, Prêmio Nacional da Qualidade etc. 

  

 


