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Resumo: Frente a um mercado cuja característica principal é a competitividade dinâmica, a 
atenção à qualidade destaca-se como critério competitivo essencial para a sobrevivência das 
organizações. A integração a outras estratégias, como a obtenção da certificação ISO 
9001:2000, se ajusta à busca de atendimento a critérios, no mínimo, qualificadores, 
essenciais para adequação aos padrões de concorrência vigentes, sendo observada em 
diversas organizações. Diante dessas considerações, e buscando identificar aspectos 
pontuais, inerentes ao setor metal-mecânico, neste trabalho foram apontadas as principais 
dificuldades que as empresas desse setor, da região de Maringá/PR, identificaram durante a 
implantação do sistema de gestão da qualidade orientada pela obtenção da certificação ISO 
9001:2000. Por intermédio de pesquisa de campo, envolvendo algumas empresas do setor, 
algumas dificuldades, complementares ou ratificando a literatura, foram observadas como: 
limitação relacionada ao nível de escolaridade dos funcionários; resistência à mudanças; 
dificuldades para entendimento da norma ISO; resistências originárias na cultura interna da 
empresa; com impacto na produtividade. Como benefícios, por outro lado, as melhorias 
internas na empresa e crescimento do faturamento e do número de clientes foram destacadas. 
Palavras-chave: Qualidade no setor metal-mecânico; Sistema de qualidade; Certificação 
ISO 9001:2000. 
 
 
1. Introdução 

Notadamente no atual contexto globalizado e competitivo a qualidade em produtos e 
serviços é transferida de um contexto de estratégia de diferenciação para a condição de 
manutenção da empresa no mercado (OLIVEIRA, 2004). Dessa forma, complementares ou 
integradas às diversas ferramentas de gestão, estudiosos dedicam-se em desenvolver conceitos 
sobre a qualidade, visando à melhoria contínua da organização.  

Orientadas pelo conceito de padronização inerente ao estudo da qualidade, surgiram as 
normas ISO 9000 que facilitam, também, as trocas comerciais entre países de determinados 
blocos econômicos, já que um dos seus princípios é a busca da simetria entre sistemas 
produtivos. As normas ISO foram desenvolvidas para apoiar organizações de tamanhos e 
tipos diversos na implementação e operacionalização de sistemas da qualidade eficazes. Suas 
orientações se ajustam às diversas demandas como exigências de clientes quanto ao 
atendimento satisfatório de suas expectativas e necessidades, essas expressas nas 
especificações dos produtos. Dessa forma, considerando a constante mudança de expectativas 
e necessidades dos clientes e também a competitividade, as organizações são pressionadas a 
melhorarem continuamente seus produtos e processos. 

Inserida na família ISO está a norma ISO 9001:2000 que se refere aos requisitos para 
um sistema de gestão da qualidade, focado na eficácia desses em atender as expectativas dos 
clientes. A norma especifica desde requisitos gerais como identificação dos processos 
necessários para o sistema de gestão da qualidade e sua aplicação por toda a organização até o 
estabelecimento de requisitos para que a empresa identifique produtos não conformes, 
evitando assim, seu uso ou entrega não intencional (NBR ISO 9001:2000). Todos esses 
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requisitos são voltados para o atendimento integral das necessidades e expectativas dos 
clientes, visando o melhoramento contínuo da organização. 

Mesmo diante dos benefícios proporcionados, durante a implantação da norma ISO 
9001:2000 a empresa pode se deparar com dificuldades que podem surgir de diversos setores 
da organização. Dessa forma, neste trabalho buscou-se verificar essas dificuldades tendo 
como objetivo sua identificação e caracterização em empresas do setor metal-mecânico da 
região de Maringá, na implantação de um sistema da qualidade baseado na norma ISO 
9001:2000. 
 

2. Metodologia  

A abordagem utilizada neste trabalho foi a qualitativa, envolvendo em termos 
operacionais a pesquisa descritiva. Nesse sentido, envolveu estudo bibliográfico e documental 
e pesquisa de campo. Nessa última foram elaborados questionários semi-estruturados, com o 
intuito de orientar as entrevistas que aconteceram “in loco”. O questionário foi elaborado 
buscando oferecer flexibilidade para ajustes, de acordo com cada caso, em função do nível e 
fase do processo de implantação da certificação.  As informações obtidas foram transcritas e 
gravadas em meio eletrônico.  

O estudo foi realizado na região de Maringá-PR, no ano de 2005, envolvendo quatro 
empresas do setor metal-mecânico. Essas empresas foram escolhidas propositadamente entre 
aquelas que concluíram o processo de certificação, as que estavam em processo e as que não 
concluíram. Os entrevistados foram gerentes, proprietários e coordenadores de área, visando a 
identificar dificuldades tanto percebidas, quanto àquelas que se caracterizam como barreiras 
na obtenção da certificação. 
 

3. Revisão da literatura  

Em busca da qualidade, em 1987, foram criadas as normas ISO 9000 com o intuito de 
normalizar o intercâmbio entre os países, formando um padrão para as trocas comerciais. 
Segundo as normas, a organização pode oferece produtos e serviços que atendam a 
determinados requisitos, que são baseados nas necessidades e expectativas do consumidor 
(NBR ISO 9000:2000). 

Nota-se que, aspectos relacionados à certificação ou à implantação de programas de 
qualidade refletem as expectativas das organizações na busca de sustentação ou obtenção de 
vantagens competitivas. Esses objetivos se estruturam a partir de interesses que buscam um 
ajuste às demandas, ou às necessidades de atender a critérios de competição, que em certos 
casos são essenciais à competitividade. Dessa forma, nessa revisão serão abordados os 
diferentes contextos que envolvem não só os fatores relacionados à qualidade e à certificação, 
como, também, aqueles fatores inerentes aos seus objetivos, ou seja, interesses competitivos.   

Quanto à competitividade, em um ambiente globalizado, as inovações na gestão das 
organizações são necessárias. Dessa forma, as empresas precisam estruturar suas estratégias 
competitivas, revendo os conceitos, até então estabelecidos, e buscando novos que se ajustam 
aos novos paradigmas competitivos. Neste sentido, a implantação de um sistema da qualidade 
gera benefícios para a organização, não somente em relação aos custos, mas também melhoria 
no relacionamento com clientes, aumento no número de funcionários treinados, incremento na 
produtividade, abertura de novos mercados e parcerias com fornecedores (PORTER, 1992). 

Observa-se que, em um contexto de mercado competitivo, no qual a oferta é maior que 
a demanda, verifica-se que, somente se mantêm no mercado as empresas que forem capazes 
de superar a concorrência em ajuste continuado às demandas incrementais e até inovadoras. 
Dessa forma, é importante para a organização identificar quais aspectos de desempenho 
influenciam no sistema produtivo, e quais são os mais, ou os menos, valorizados pelo 
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mercado. Dentre os aspectos de desempenho que podem influenciar na escolha do consumidor 
destaca-se na literatura o custo, a flexibilidade, o desempenho na entrega, a qualidade e, a 
capacidade inovadora, dentre outros. Dessa forma, se torna importante para os gerentes 
entenderem estrategicamente quais os critérios de desempenho que o mercado de atuação 
exige, podendo assim, direcionar seus esforços para determinados objetivos, e superar a 
concorrência. Não selecionar esses critérios é sinônimo de desperdício de recursos e esforços 
gerenciais. 

Mesmo focando-se nesse trabalho a questão da qualidade, é importante estabelecer seu 
contexto de interdependência. É necessário considerar que, somente a qualidade não é 
suficiente para manter a empresa competitiva (BARROS; FENSTERSEIFER; FORMOSO, 
2003). Sua formalização e orientação em termos de organização se ajustam ao conjunto de 
suas operações e atividades estabelecendo, tanto aspectos formais de ação quanto de 
mudanças em comportamentos. Sua formalização pode ser considerada tanto quanto à 
conformação às especificações, aos contratos e execução, quanto à sua capacidade de 
identificar demandas do mercado. Sua efetividade, entretanto, se sustenta na busca de 
direcionar comportamentos a um aspecto determinante na execução: querer fazer com 
qualidade.  

Em termos evolutivos, o conceito de qualidade passou de um caráter corretivo para 
preventivo, sendo realizados estudos estatísticos para garantir a qualidade do produto, e não 
somente a inspeção e seleção de itens em conformidade. Em um contexto incremental de 
melhoria, a ênfase passou dos produtos para o processo, e a sua interação com sistemas de 
certificação. Publicadas inicialmente em 1987, baseada na Britsh Standard 5750 (BS 5750), 
elaboradas pelo Technical Comitee 176 (TC 176). As normas ISO 9000 foram inseridas no 
Brasil pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, sendo conhecidas como 
normas genéricas de sistemas de gestão da qualidade, pois podem ser aplicadas a qualquer 
tipo de organização (CALARGE, 2001). 

Embora direcionadas a manutenção de aspectos relacionados à padronização e 
garantias de padrões de produto e processo, as normas podem ajudar as organizações a 
aumentar a satisfação dos seus clientes. Os requisitos dos clientes e suas expectativas e 
necessidades devem ser entendidos pela empresa, para que essa se mantenha no mercado 
(NBR ISO 9000:2000). Assim, a norma é solicitada por organizações que buscam 
reconhecimento de seu sistema de gestão da qualidade através da certificação. Essa pode ser 
realizada no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, por organismo 
credenciado pelo INMETRO, entretanto, como as normas ISO 9000 têm caráter voluntário, as 
certificações também podem ser feitas fora do Sistema Brasileiro de Avaliação da 
Conformidade por organismos credenciados ou não pelo INMETRO. 

Os requisitos gerais da norma ISO 9001:2000 definem quais são as etapas necessárias 
para a implantação de um sistema de gestão da qualidade (MELLO, 2002). Segundo esses 
requisitos a empresa deve identificar os processos necessários para o sistema de gestão da 
qualidade e sua efetivação na organização; determinar a seqüência desses processos; 
estabelecer meios e informações necessárias para assegurar que a operação e o controle desses 
processos sejam eficazes; monitorar, medir, analisar esses processos e implementar ações 
necessárias para atingir os resultados pré-estabelecidos e a melhoria contínua desses processos 
(NBR ISO 9001:2000). 

Conforme Maranhão (2001) a ISO 9001 estabelece requisitos que propiciam as 
empresas condições para o atendimento às necessidades de seus clientes, e obtenção da 
melhoria contínua de seu sistema de gestão da qualidade. Entretanto, os motivos que levam as 
organizações em busca da certificação são os mais diversos, dependendo da empresa. Em 
pesquisa realizada pela Revista Banas Qualidade (2000, apud Moura 2002) junto às empresas 
certificadas pelas normas ISO 9000, verificou-se que a maioria dos pesquisados buscou a 
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certificação por estratégia (Figura 1), confirmando a NBR ISO 9001:2000 que se refere à 
adoção de um sistema de gestão da qualidade como uma decisão estratégica da empresa. A 
ISO 9000 muitas vezes é vista como uma estratégia de marketing, como aponta a Figura 1, 
mas o seu objetivo deve ser o de propiciar confiabilidade, eficácia, melhoria contínua e 
competitividade (MONDELO, 2000). 
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FIGURA 1 -  A certificação de sua organização ocorreu por qual motivo?  
Fonte: Banas Qualidade (2000 apud Moura, 2002). 

 

O grande desafio para gestores e órgãos de certificação, entretanto, pode estar na 
integração, entre o foco da padronização e a mudança comportamental. Estabelecer 
capacidade de atender aos padrões considerados adequados à demanda, e ao mesmo tempo, 
obter flexibilidade para ajustá-los continuamente, determina competência, não só para definir 
como executar. Essa execução envolve capacidade de gestão e liderança, sustentada em 
comportamentos que extrapolam a condição de simples participação, para uma busca de 
envolvimento nos objetivos de qualidade traçados. 

 

4. Dificuldades para implantação da norma ISO 9001:2000 em empresas do setor metal-
mecânico na região de Maringá-PR 

4.1 Caracterização das empresas e dificuldades apontadas na implantação  

 Foram estudadas quatro empresas do setor metal-mecânico, atuando em diferentes 
áreas do setor metal-mecânico, e em três situações diferentes no processo de certificação.  As 
características dessas empresas podem ser visualizadas no Quadro 1. 

QUADRO 1 - Caracterização das empresas em estudo 
Empresas Situação das 

Empresas A B C D 
Data fundação 1989 1993 2002 1993 
Nº funcionários 09 92 40 106 

Porte Pequeno Médio Pequeno Médio 
Área atuação PR, SP SP,PR,MS,SC SP, RS Brasil 

Setor atuação Telecomunicações Caldeiraria Automotivo, agrícola 
Equipamentos 

industriais 
Compradores PR, SC,SP SP, PR PR,RS,SP Brasil 
Fornecedores PR, SP,RS SP,PR,MS,SC SC, RS, PR Brasil 
Certificação / 

Situação 
ISO 9001:2000 / 
não concluído 

ISO 9001:2000 / 
em andamento 

ISO TS 16949:2002 / 
concluído 

ISO 9001:2000 / 
concluído 
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Os entrevistados da empresas em questão relataram fatores diferentes para a 
certificação: exigência de clientes, iniciativa da alta direção e continuidade da política interna 
de melhoria e controle. Fatores que vão ao encontro dos objetivos da implantação: o mercado, 
visando conquistar novos clientes; manter os compradores atuais e melhorias internas na 
empresa. Para coordenação da implantação da norma nas empresas foram nomeados gerentes 
ou estabelecidas equipes. Esses auxiliaram na elaboração de manuais da qualidade e de outros 
documentos que a norma exige, e também na estruturação de todas as áreas da empresa de 
acordo com a norma, assim como detalhamento de procedimentos.  

Nota-se que apesar das empresas em estudos possuírem tamanhos e produtos 
diferentes as dificuldades relatadas foram semelhantes. A NBR ISO 9000:2000 relata que as 
normas da família ISO 9000 foram elaboradas visando apoiar organizações de todos os tipos e 
tamanhos, ponto genérico, que pode ser visto com beneficio, mas uma das empresas relatou 
que houve dificuldade em estar adequando a empresa à norma ISO 9001:2000. 

O setor de recursos humanos foi apontado como o foco das dificuldades na 
implantação: quanto ao nível de escolaridade dos funcionários; conhecimentos trazidos de 
outras empresas e resistência à mudanças. Em relação ao nível de escolaridade, o baixo grau 
de instrução dos funcionários, principalmente os de chão de fábrica, dificultou a leitura e 
anotação dos procedimentos. Assim, nesse caso, a certificação acabou elevando o nível de 
escolaridade da empresa. Há relatos da empresa ter como requisito básico para contratação, a 
conclusão do ensino fundamental. A carga de conhecimentos que os empregados traziam de 
outras empresas e as mudanças internas que a certificação poderia causar gerou resistência 
quanto a nova realidade da empresa (Figura 2). 

Outra dificuldade encontrada com mais freqüência entre as empresa, é quanto ao 
entendimento da norma ISO 9001:2000. Os entrevistados apontaram que compreender o que a 
norma solicita foi difícil, muitas empresas elaboraram os processos acreditando estarem 
corretos e de acordo com as especificações e quando auditadas verificaram que estavam não 
conforme, essa adequação as normas foi considerada uma barreira. Empresas relataram que, 
se não tivessem a colaboração de uma empresa de consultoria, não teriam conseguido elaborar 
os procedimentos de acordo com as normas. Dessa forma para as empresas, entender as 
solicitações da norma foi uma barreira a ser vencida. Uma das empresas observou dificuldade 
em relação à consultoria contratada, relatando que essa ao invés de exercer um papel 
facilitador dentro da empresa, sanando as dúvidas em relação à elaboração de procedimentos, 
tinha função inversa, a equipe que realizava a implantação não sentia segurança no apoio 
recebido pela consultoria. O entrevistado observou que a consultoria contratada, para facilitar 
a implantação, muitas vezes pode ser o empecilho para a realização do processo (Figura 2). 
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FIGURA 2 - Dificuldades apontadas no estudo 

 

A cultura interna da empresa também foi uma barreira encontrada nas empresas que 
não possuíam nenhuma política da qualidade, para os entrevistados quebrar a rotina que a 
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empresa tinha antes da certificação, a cambiando por uma situação de mais controle e de 
padrões estabelecidos pela norma, foi uma barreira. As empresas que já adotavam políticas 
semelhantes a da ISO, desde a sua fundação, não relataram dificuldades quanto a alterar 
pontos na cultura da empresa. Outro fator apontado como dificuldade foi o 
descomprometimento da alta direção da empresa com o processo de certificação, contrariando 
um dos itens da norma quanto ao envolvimento da direção no processo. Para o entrevistado 
um funcionário querer modificar outro funcionário, gerar a conscientização da importância da 
ISO, sem o exemplo da direção, mostrando que essa também está empenhada na certificação, 
torna a implantação tarefa difícil de ser realizada, nesse caso a direção da empresa tem a ISO 
como um fim e não como um meio (Figura 2). Outro fator como burocracia gerada, quanto a 
quantidade de documentos requisitados pela norma, também foi citada.  

 

4.2 Análise das dificuldades da implantação  

Em pesquisa realizada pelo INMETRO (2005c), sobre a série ISO, as dificuldades 
publicadas foram compatíveis aos relatados pelas empresas deste estudo. Os pontos 
verificados nessa pesquisa do INMETRO foram: a carência de pessoal com capacitação 
necessária para atuar na implantação; a falta de clareza de como esta versão pode melhorar de 
forma global a gestão da empresa; dificuldade de ser implantada; ser muito burocrática; a 
relação custo/benefício não ser justificável, esses pontos seguem a ordem dos mais citados 
para os menos mencionados.  

Observou-se que, nos estudos das empresas da região de Maringá, a realidade não é 
muito divergente. Quanto à capacitação do pessoal para atuar na implantação, essa pode ser 
visualizada em três vertentes: a) esse pessoal pode estar relacionado aos funcionários da 
empresa que recebem os procedimentos segundo a norma; b) a consultoria contratada; c) a 
equipe da empresa nomeada para trabalhar no processo de certificação. Nessas, foram 
verificados problemas, que foram confirmados no estudo. Quanto aos funcionários, ocorriam 
dificuldades no entendimento das instruções e preenchimento dos procedimentos. Quanto à 
consultoria contratada, dois aspectos podem ser observados: uma dependência da consultoria 
para formular os procedimentos, e em alguns casos, a incapacidade técnica para atuar na 
implantação da ISO. No último caso, quanto à equipe da empresa, nomeada para elaborar os 
procedimentos para a certificação, como já citado, em um dos casos, a empresa não teria 
conseguido elaborar os procedimentos sem a ajuda da consultoria.  

O segundo item não foi citado por nenhum entrevistado, ao contrário, existe sim uma 
visão de como a implantação da norma pode melhorar a gestão da empresa. O item 
dificuldade de interpretação da ISO foi relatado, gerando certas dúvidas quanto a pôr em 
prática o que rege a norma. O aspecto burocrático foi constatado por uma empresa, e a relação 
custo/beneficio foi justificada pelas empresas da região de Maringá. Segundo essas, o valor da 
certificação é significativo, mas se comparado aos benefícios que proporciona, mesmo em 
curto prazo, compensa todo o investimento.  

 Em outra pesquisa realizada pelo INMETRO (2005d), com a ABNT/CB-25, foram  
revelados outros pontos que, também, podem gerar dificuldades na obtenção da certificação, 
como mudança da cultura da empresa, resistência dos funcionários e adequação as normas,  
pontos que foram confirmados nas entrevistas. Quanto à cultura interna existente na empresa 
antes da implantação, essa foi difícil de ser modificada indo ao encontro da resistência dos 
funcionários quanto à nova realidade da empresa. Por fim, a dificuldade em estar se 
adequando as normas, podendo ser analisada em dois aspectos: no fato das empresas terem 
implantado o que interpretaram da norma e verificarem mais tarde não conformidades na 
auditoria, e em outro aspecto, também apontado por Calarge (2001), referente a generalização 
da norma. Um dos casos confirma, realmente, a dificuldade na adequação da ISO 9001:2000  
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a diversos setores, sendo que, em um dos casos, foi adotada a ISO TS 16949, que engloba os 
requisitos da ISO 9001:2000, mais itens referentes ao setor automotivo, sendo considerada 
mais adequada do que somente a ISO 9001:2000. O mesmo autor aponta: ausência de ênfase 
para melhorias contínuas; adequação da empresa auditada ao auditor e as empresas de 
pequeno porte que vêem os processos de auditoria mais como uma fase a ser superada. Em 
nenhuma empresa da região de Maringá, entretanto, foi apontado um desses fatores. Existe 
ênfase na melhoria contínua nas empresas certificadas; as empresas realmente buscam estar 
conforme ao que a norma solicita e praticar essas conformidades. As auditorias foram 
apontadas como instrumento de verificação da situação da empresa diante a ISO e melhoria 
das não conformidades.  
 A implantação de um sistema da qualidade baseado nas normas ISO 9001:2000 
visando apenas à certificação, pode realmente, como aponta Roesch (1994, apud ROTH, 
1998) gerar desmotivação nos funcionários. Em um dos casos a alta direção não estava 
comprometida com a certificação, contrariando um dos itens da NBR ISO 9001:2000. 
Indiretamente foi registrada que para a direção o importante é a finalidade da certificação, 
ficando a cargo de alguns funcionários o processo de implantação. E, nesses casos, a 
dificuldade está em exigir que outros funcionários se empenhem, e principalmente, se sintam 
motivados a colaborar com algo que a alta direção não está comprometida.   
 O “engessamento” da empresa, conforme observado por Wood (2000), não foi 
verificado em nenhum dos casos. O que foi confirmado é que as empresas têm consciência 
que a ISO não garante a qualidade dos produtos, mas sim, que o produto/serviço seguirá 
determinado requisitos.  

Segundo Mondelo (2000) uma das dificuldades da manutenção da certificação refere-
se ao fato de muitas empresas obterem a certificação em prazo e grau pequeno de dificuldade, 
podendo muitas vezes a certificação ficar com falhas. Nas empresas estudadas ocorreu o 
inverso, o que foi verificado é que o tempo médio de conclusão da certificação foi de 1 a 2 
anos dependendo do porte da empresa. Foi observado, quanto às auditorias de certificação, 
rigidez quanto ao que requisita a norma e ao que foi efetivamente realizado. Não foi relatado 
que obter a certificação é fácil, ao contrário, a maioria das empresas relataram que existem 
muitas barreiras a serem superadas até chegarem à auditoria final de certificação.  

 
 
 
 
 
 
 

 

FIGURA 3 - Pretensão da empresa em renovar a certificação 
Fonte:  INMETRO (2005d).  

 

 Mesmo diante de dificuldades para a implantação e críticas a certificação, segundo o 
INMETRO (2005a) a quantidade de certificados cancelados e vencidos é pequena quando 
comparada à quantidade de emitidos. A Figura 3 mostra resultado de uma pesquisa no qual a 
maioria das empresas pretende renovar a certificação. Assim verifica-se que as organizações 
buscam a certificação, mesmo com as dificuldades que a acompanham, cada empresa com seu 
motivo, mas buscando algo em comum: formas de melhorar seu desempenho no mercado. No 
estudo, as empresas que concluíram o processo de implantação e as que estão em processo, 

Pretende

98,0%NS/NO

2,0%
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relataram que pretendem renovar a certificação, submetendo-se aos procedimentos 
necessários para tal. 
 

5. Conclusão 

O objetivo neste trabalho foi o de identificar as dificuldades que empresas do setor 
metal-mecânico da região de Maringá enfrentaram na implantação de um sistema de gestão da 
qualidade baseado nas normas ISO 9001:2000. Para isso foi utilizada uma pesquisa de campo 
fundamentada nos pressupostos qualitativos, em que foram ouvidos representantes de quatro 
empresas do setor metal-mecânico localizadas na região de Maringá-PR. 

As dificuldades relatadas nos estudos de caso foram compatíveis aos citados na teoria. 
As barreiras encontradas no período de implantação referiam-se principalmente a área de 
recursos humanos. Foi constatado que o fator humano é decisivo no processo de certificação 
das empresas. As dificuldades encontradas na teoria e nos estudos de caso foram quanto aos 
funcionários se sentirem desmotivados, quando a alta direção não está comprometida com a 
certificação, pois é mais fácil a direção dar o exemplo de comprometimento, do que outro 
funcionário, no caso, os empenhados no processo de certificação.  

Outras dificuldades verificadas referem-se ao setor de recursos humanos, as quais se 
relacionam a: carência de pessoal com capacitação necessária para atuar na implantação da 
ISO; dificuldade de interpretação; burocracia; resistência dos funcionários; mudança da 
cultura da empresa e adequação as normas.  Não foi ratificado o ponto “engessamento” da 
empresa, bem como a falta de clareza de como a versão pode melhorar de forma global a 
gestão da empresa, e a relação custo/benefício, relatados na teoria com a prática. Já nas 
entrevistas foram apontados fatores não encontrados na revisão da literatura como: a 
influência da carga de conhecimentos que os empregados traziam de outras empresas, que 
gerava resistência à realidade atual da empresa.  

Essas dificuldades, entretanto, foram superadas, por intermédio de treinamentos e 
educação dos funcionários quanto aos benefícios da ISO. As empresas apontaram muitos 
pontos positivos com a implantação como: a credibilidade e confiança gerada frente aos 
clientes; aumentando no número de clientes e no faturamento; melhorias internas em relação a 
funcionários, estrutura produtiva, organização e a queda de perdas na produção. 
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