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Resumo: Este trabalho buscou identificar quais são os motivos que levam uma empresa à 
decisão de implantar um programa da qualidade. A pesquisa foi exploratória, tipo estudo de 
caso, realizada em uma empresa de médio porte, na cidade de Guarapuava, no estado do 
Paraná. Como procedimentos para a coleta de dados foram utilizados documentação 
indireta, tais como livros, revistas, jornais e internet e a documentação direta, que se vale 
das observações e das entrevistas. Através da análise dos resultados pode-se identificar que 
sem produtos de qualidade e preço competitivo a conquista e manutenção no mercado 
externo não se realiza. Percebeu-se, também, que no caso da empresa pesquisada, esta 
iniciará a implantação de um programa de qualidade em um primeiro momento no processo 
produtivo e, posteriormente será estendido para outras áreas. 
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1. Introdução 
Nos últimos anos, mudanças vêm alterando o ritmo e os hábitos das pessoas e 

organizações. A partir do momento em que as mudanças se aceleram e novas tecnologias 
alteram as necessidades e desejos dos consumidores, cabe às organizações evoluírem em seus 
processos de produção, operações e gestão, implementando novas práticas de negócio, em 
busca de sua manutenção e crescimento no acirrado mercado em que praticamente todas as 
empresas estão inseridas. Para tanto, um dos grandes desafios é monitorar e melhorar 
continuamente a qualidade a fim de atender exigências mutáveis em curtos espaços de tempo, 
pois as expectativas do cliente, quanto a produtos isentos de defeitos, geraram um caráter 
inovador e mais exigente de qualidade (FEIGENBAUM, 1994). 

De acordo com Neto (1992), as sociedades contemporâneas, em sua maioria, vem 
sofrendo, dentre outras, as conseqüências de processos inadequados e ineficientes que estão 
prejudicando a qualidade e a produtividade. A qualidade requer um esforço integrado de todas 
as fases do ciclo produtivo, desde a pesquisa até a avaliação da satisfação do consumidor. Fica 
evidente que neste contexto, as atividades produtivas recebem grande responsabilidade pela 
qualidade dos produtos e serviços, em virtude de sua grande influência e responsabilidade na 
agregação de valor ao produto final. 

A qualidade destaca-se tendo em vista a sua função decisiva decorrente do processo de 
globalização, da abertura de mercados e da conseqüente concorrência entre as organizações na 
busca pela competitividade. Boa qualidade reduz custos de retrabalho, refugo e devoluções e, 
mais importante, gera consumidores satisfeitos. 

A partir destes pressupostos, apresenta-se uma pesquisa sobre os principais motivos 
que justificam a implantação de um programa da qualidade no processo produtivo. Sendo o 
objeto de estudo uma indústria de beneficiamento de madeira, localizada na cidade de 
Guarapuava, estado do Paraná, que vem a produzir molduras decorativas de madeira voltadas 
100% para exportação. 
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2. A indústria da madeira na cidade de Guarapuava 
Guarapuava encontra-se na mesorregião centro-sul do estado do Paraná, cidade esta 

que conta com 186 anos e que possui uma população estimada pelo IBGE, em 2004, de 
164.772 habitantes. As atividades produtivas mais dinâmicas da cidade se dividem entre a 
produção de milho, soja e de batata no setor agropecuário, e as atividades de papel e papelão, 
química, bebidas, madeira e produtos alimentares na indústria. 

No que se refere á geração de empregos, as atividades ligadas ao setor madeireiro 
exercem um papel de extrema importância na economia local. Dos 6.594 empregos formais 
gerados no setor industrial de Guarapuava, aproximadamente 5.000 (75%) são gerados nas 
atividades ligadas á cadeia da madeira (Censo Econômico de Guarapuava, 2004). 

As exportações de produtos da cadeia madeireira paranaense reforçam a importância 
desta para o dinamismo da economia. Dados de 2002 revelam que os produtos de madeira, 
papel e móveis, participaram em 12,74% na pauta de exportação estadual  e  totalizaram um 
montante de US$ 600,2 milhões, comprovando desta maneira, a importância do setor de 
beneficiamento de madeira para o desenvolvimento econômico não somente para a cidade de 
Guarapuava, mas também para o estado como um todo.  

 

3. O Brasil e a exportação de molduras de madeira 
O mercado da cadeia de molduras está estimado em 2,6 milhões m³/ano. O Brasil e o 

Chile representam cerca de 68% das exportações e um dos principais clientes são os Estados 
Unidos, permanecendo há décadas como o principal mercado de exportação para produtos 
de madeira brasileira, com um crescimento contínuo. (Revista da Madeira, 2003). 

 

 
 

                 Figura 3.1 -  Importação Americana de Molduras 

O Brasil, assim como a Nova Zelândia, Chile, Argentina e África do Sul são 
produtores de baixo custo. Os produtos estruturais tem baixo valor mas não necessariamente 
baixa margem. As empresas brasileiras competem com produtores de alto custo como 
Canadá e Europa, sendo que, um desafio para o Brasil é o desenvolvimento de outros 
mercados além do mercado americano de molduras. 
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MADEIRA SERRADA
INDUSTRIAL 60%

CERCAS  5%

MOLDURAS  15%

TÁBOAS DECKS 
20%

 
                                           Figura 3.2 – Produtos de madeira exportados pelo Brasil 
                                           Fonte: Rodrigues et al (2004) 

            
A não conformidade dos produtos fabricados gera problemas ao clientes  que os 

utilizam, como por exemplo, perfis com dimensões diferentes, permeabilidade excessiva, 
molduras empenadas ou com outros problemas físicos e estruturais o que compromete o 
desempenho efetivo desse produto na sua utilização. 

 

4.  A qualidade como fator competitivo 
O aumento da competitividade decorrente da globalização vem exigindo adaptações 

nunca antes vivenciada pelas indústrias no cenário mundial. Para Drummond (1998, p. 87) “A 
globalização econômica impõe a necessidade de normas e padrões de qualidade em produtos e 
serviços claramente definidos. A expansão dos mercados globais é forte aliado deste 
movimento, especialmente por forças de acordos entre países ou pela necessidade crescente 
das empresas de ampliarem suas áreas de atuações, com freqüência, em direção ao mercado 
de exportações”. 

A indústria de beneficiamento de madeira tem condição de competir em  igualdade de 
condição no mercado externo; porém, a luta pela sobrevivência e permanência neste mercado 
exige mudanças positivas e transformações na forma de pensar e agir no processo produtivo e 
na empresa como um todo. Para Oliveira (1994, p. 140-141) “A decisão de efetuar mudanças 
e implantar novas medidas numa empresa em nosso país é em grande parte uma resposta à 
situação de pressão advinda do quadro econômico”.  

Muito se fala sobre a qualidade, todos procuram a qualidade,  porém  o que é 
qualidade ? Para Malik (1992, p. 33) “qualidade é palavra de domínio público, trabalhada 
dentro de amplos limites daquilo que se considera senso comum. Afinal, mesmo se poucos 
sabem o que o termo significa, todo mundo sabe reconhecê-la quando se está diante dela ou 
todo mundo sabe quando ela está ausente de determinado produto ou serviço”. 

Se por um lado a qualidade hoje é um das palavras mais difundidas junto à sociedade e 
também nas empresas, por outro, existe uma certa confusão no uso desta. A confusão existe 
devido ao subjetivismo associado à qualidade e também ao uso genérico com que se emprega 
essa palavra para representar coisas bastante distintas, assim tem-se: 
− A qualidade está associada a atributos intrínsecos de um bem, como desempenho e 

durabilidade; 
− Qualidade está associada à satisfação do cliente quanto à adequação ao uso; 
− Qualidade é atender as especificações do produto; 
− Qualidade associada ao valor do produto (é o produto que apresenta o desempenho 

esperado a um preço aceitável e internamente apresenta conformidade a um custo 
aceitável). 
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“O entendimento predominante nas últimas décadas o qual representa a tendência 
futura é o de conceituar a qualidade como satisfação dos clientes. Ou seja, esta definição 
contempla a adequação ao uso, ao mesmo tempo em que contempla a conformidade com as 
especificações do produto” (TOLEDO, 2000, p. 115). 

Para Moura (1999, p. 2) “Poucos conceitos ou filosofias gerenciais modernas tiveram 
a capacidade de revolucionar a forma de gerir e administrar as empresas como aqueles ligados 
à qualidade”. 

A palavra qualidade, sempre foi vista, estando diretamente relacionada com 
conformidade e com a especificação. Isto era determinado por testes de uma amostra do 
produto acabado num laboratório de controle da qualidade. Esta filosofia foi o caminho 
escolhido para se gerenciar o negócio e tentar o ganho máximo em produtividade, 
confiabilidade e lealdade do consumidor (cliente satisfeito) e manutenção do cliente, durante 
muito tempo. Mas com a necessidade de uma mudança cultural forçada pela concorrência e 
do uso de ferramentas da qualidade adota-se uma nova mentalidade, na qual a qualidade não 
está agregada apenas ao produto final, mas distribuída em todas etapas do processo, sendo a 
qualidade do produto resultado dos procedimentos de qualidade do processo. Com estas 
mudanças positivas, além de prevenir produtos defeituosos pode-se evitar um número 
significativo de análises e testes laboratoriais, reduzindo assim os custos da inspeção. Desta 
maneira, toda empresa que pensa em crescer e ser competitiva deve investir para produzir 
com qualidade, pois terá certeza que seus produtos atenderão as especificações. O objetivo é 
passar do controle de qualidade tradicional, onde os problemas e defeitos são observados no 
produto final, quando já é tarde para correção, para o controle estatístico do processo, aonde 
toda informação para efeito de correção vem diretamente do processo. Para Oliveira (1994, p. 
94) “Esta é a idéia básica do CEP (Controle Estatístico do Processo) onde a qualidade do 
produto deve ser controlada a cada etapa do processo. Este princípio não apenas previne que 
produtos defeituosos escapem ao controle e cheguem ao consumidor final, mas, sobretudo 
elimina a necessidade de inspeções ao final da linha”. 

Para Ragazzi (1999), o CEP “tem por finalidade desenvolver e aplicar métodos 
estatísticos como parte da estratégia de prevenção de defeitos, melhoramentos da qualidade 
dos produtos e serviços e redução do custo de fabricação. Segue numa linha geral os seguintes 
passos: 
− Obtenção de informação permanente sobre o comportamento do processo; 
− Uso da informação para detectar e caracterizar causas que gerem instabilidade no processo; 
− Indicação de ação para corrigir e prevenir as causas de instabilidades. 
 

Turney  (1992) cita que as técnicas do CEP são as mais potentes armas a serem usadas 
na busca de melhorias contínuas, suas aplicações corretas são essenciais em muitos programas 
efetivos de Gestão Total da Qualidade. 

Deming  (1975) comenta que o estado de controle estatístico, não é o estado natural 
dos processos de manufatura. Ao contrário, ele é alcançado através de esforços que implicam 
determinação na eliminação de causas especiais de variação excessiva. 

Desta forma, pode-se resumir a metodologia do Controle Estatístico do Processo 
como: 

− Medidas sobre os processos produtivos devem ter caráter preventivo, e não corretivo; 
− Essas medidas devem considerar a qualidade do produto como uma decorrência da 

qualidade do processo, em todas suas etapas; 
− O raciocínio lógico é a base para o recolhimento de dados elucidativos sobre o processo 

para sua análise e avaliação e para a escolha de medidas corretivas que evitem a repetição 
da anomalia no futuro; 
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− Os problemas detectados no processo produtivo podem ter causas locais (especiais) e 
causas mais amplas (comuns). Enquanto as primeiras demandam apenas ações locais e 
imediatas, as outras exigem atuação mais global junto ao sistema; 

− Deve haver por parte de todos os envolvidos, um comprometimento pessoal com o 
aperfeiçoamento contínuo do sistema. Este não deve ficar em palavras, mas ser traduzido 
em ações claras que conduzam a uma perceptível evolução da qualidade do processo e 
produto; 

− A detecção, a análise e a correção dos problemas de processo devem de preferência ser 
realizada por meio de trabalho em equipe multifuncional. 

As empresas que lideram a competição no mercado mundial estão redefinindo suas 
estratégias de qualidade e tem implementado programas corporativos para planejamento, 
monitoramento e melhoria da qualidade. Atualmente, o gerenciamento da qualidade tem se 
transformado em prioridade para a maioria das empresas, provendo caminhos para obtenção e 
manutenção da vantagem competitiva. 

Moura (1999, p. 100) cita que “a qualidade moderna deixa de ser um atributo para 
transformar-se em poderosa ferramenta estratégica e gerencial, neste cenário só as empresas 
flexíveis, de qualidade, enxutas, inovadoras, moldadas sobre técnicas modernas de gestão 
entre outros atributos, possuirão base para entrar e/ou sobreviver no mercado”. 

Observa-se que o Brasil ocupa uma posição de destaque no cenário internacional, 
como responsável por significativa parcela de madeira beneficiada para o abastecimento do 
mercado internacional, necessitando assim, de maior competitividade, o que requer 
modernização dos sistemas administrativo e operacional para obtenção de resultados. 
 
 
5. Metodologia empregada 

O estudo de caso teve por objetivo a verificação dos principais fatores que justificam a 
busca pela qualidade no processo produtivo, em uma empresa de médio porte, produtora de 
molduras decorativas de madeira direcionadas totalmente para o mercado externo, localizada 
na cidade de Guarapuava, estado do Paraná. Quanto aos seus objetivos, esta pesquisa pode ser 
considerada exploratória, visto que o autor tem como objetivo tornar mais explícito o 
problema, aprofundar as idéias sobre o objeto de estudo, de acordo com Alves (2003).  

Adotou-se como procedimento para a coleta de dados o uso de documentação indireta, 
tais como livros, revistas, jornais, internet, etc e a documentação direta, que se vale das 
observações e das entrevistas.  
 
 
6. Motivos pela busca de qualidade na empresa pesquisada 

A empresa, objeto da presente pesquisa, compete com as maiores empresas de 
molduras decorativas de madeira da América do Sul, destinando toda a sua capacidade 
produtiva mensal para os Estados Unidos. A média produzida mensalmente é de 3.000 m3. 
Sendo que a demanda pelo produto, no mercado externo, tende a crescer, de acordo com 
informações fornecidas pelos entrevistados. Desta maneira, a organização passará a investir 
num programa de qualidade, com intenção de apresentar os melhores índices de qualidade e 
se manter no mercado, cumprindo com todas as normas técnicas e os mais baixos custos e 
treinando o pessoal para que se cumpram os objetivos. Fator este já confirmado por Oliveira 
(1994), “ o principal motivo que leva empresas a desenvolverem um programa de qualidade 
ou equivalente é a expectativa do advento de uma concorrência acirrada principalmente 
internacional”. Esta concorrência aparece como o grande fantasma a assustar todos os 
produtores mundiais e principalmente os de “commodities”. A empresa referência esforça-se 
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na alteração de sua cultura e métodos de modo a suportar esta concorrência internacional. É 
importante informar que a empresa, num estágio inicial, implantará um programa de 
qualidade no processo produtivo e posteriormente esta política de qualidade se estenderá para 
outras áreas, uma vez que a mesma pode ser considerada uma empresa “jovem”, pois iniciou 
suas atividades em agosto de 2004. 

De uma forma geral, os administradores da empresa pesquisada, acreditam que esta se 
tornará mais competitiva atingindo os seguintes objetivos: 
− Melhoria no processo de fabricação; 
− Obter maior quantidade de produtos com maior precisão quanto ao cumprimento de suas 

especificações técnicas; 
− Melhor produtividade; 
− Menos desperdícios; 
− Menos defeitos no produto final; 
− Melhoria do ambiente de trabalho; 
− Estímulo à atuação cooperativa, com idéias e sugestões para melhorar o serviço: 
− Aumento da satisfação do cliente; 
− Menor probabilidade de geração de defeitos; 
− Melhoria constante nos métodos de trabalho; 

E para que os objetivos acima descritos sejam atingidos, é necessário a implantação de 
um programa da qualidade. 

7. Conclusões 
A aplicação de um programa de qualidade, para a empresa pesquisada, tem o propósito 

de gerar vantagens econômicas para a organização mediante o desenvolvimento de uma 
cultura de melhoria contínua e, principalmente, de garantir a competitividade junto ao 
mercado internacional, uma vez que este mercado é extremamente atrativo vindo a enfrentar 
fortes concorrentes internacionais, tais como Chile e Nova Zelândia e mais recentemente 
África do Sul e Argentina que também estão produzindo molduras. 
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