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Resumo: Este artigo relata o processo de implementação de um Sistema de Gestão da 
Qualidade (SGQ) em uma empresa distribuidora de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) 
instalada no Estado do Ceará. Visando aumentar o seu poder de competição diante do 
acirramento comercial que passou a sentir após a chegada de novos concorrente, a empresa 
objeto deste estudo sentiu a necessidade de satisfazer as exigências do mercado consumidor e 
adotou o SGQ, com a finalidade de obter a certificação de qualidade, de acordo com a 
Norma NBR ISO 9001:1994. A normalização na empresa é analisada sob quatro aspectos, 
com os seguintes resultados: operacional - racionalização de materiais, redução dos tempos 
das operações; organizacional - agilidade administrativa nas tomadas de decisões; 
mercadológica - melhora no poder de resposta ao mercado, onde as demandas passaram a 
serem atendidas rapidamente; econômica – manutenção da liderança no mercado de 
distribuição de GLP nas regiões Norte e Nordeste.   
Palavras-chave: Sistema de gestão da qualidade; gás liquefeito de petróleo; competitividade. 

1. Introdução 

Faz parte do passado a época em que a demanda era muito maior que a oferta do 
produto e, consequentemente, as empresas podiam fabricar seus produtos e serviços 
independente da  necessidade de consumo, pois tudo o que era produzido era consumido pela 
escassez de oferta. Então, o consumidor adaptava suas necessidades em função do que lhes 
era ofertado. Hoje as coisas mudaram, a demanda continua grande mais a oferta se 
multiplicou em escala muito maior, nesta conjuntura as empresas é que precisam se adaptar ao 
gosto e necessidade dos clientes, portanto, quem não seguir esta tendência corre o risco de 
ficar de fora do mercado. 

As empresas atentas a esta realidade, passaram a criar mecanismos de defesa 
instituindo um canal de comunicação com o mercado, visando colher informações para saber 
a opinião do cliente sob vários aspectos relacionados à empresa e o produto ou serviço 
prestado, isso inclui: o que o cliente necessita; quais suas expectativas, o que espera do 
produto ou serviço; o que espera da empresa durante a compra; o que a empresa deveria 
ofertar; qual deve ser a postura do funcionário de linha de frente da empresa no momento da 
venda; qual a impressão passada pela empresa na pós-venda, se o cliente está satisfeito, sim, 
não, por quê? 

Este artigo aborda o processo de adoção do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) 
em uma empresa engarrafadora e distribuidora de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), cujo 
objetivo fora a obtenção de ganhos de competitividade mediante a certificação da empresa 
conforme preceitos da Norma NBR ISO 9001:1994. 

 

2. Grau de competição na distribuição de GLP no ceará 

Até meados dos anos 90, o segmento de engarrafamento e distribuição de GLP se 
encontrava acomodado no Brasil. A competição era mínima e as poucas empresas existentes 
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restringiam-se a exploração de áreas determinadas pelo governo. Segundo dados do Sindigás, 
até o ano de 1992 a distribuição de GLP no estado do Ceará competia a apenas duas 
empresas, denominadas de empresa A e empresa B. Sendo que a empresa A exercia o 
predomínio com 88,6% das vendas de botijões no mercado. 

A partir da abertura de mercado e a livre concorrência, as empresas passaram a 
explorar novos territórios. No Ceará a entrada de novas empresas contribuiu para mudar 
sistematicamente o ambiente concorrencial, que a partir do ano 2000 passou a contar com dois 
novos concorrentes. A empresa A mesmo liderando viu sua participação cair para 66,7% na 
vendagem de botijões. 

De acordo com o Sindigás, a empresa A faz parte do grupo de pioneiros que iniciou a 
exploração do setor no Brasil. Trata-se de um grupo de origem local, que em cinco décadas de 
intensas atividades empresariais construiu uma trajetória de expansão econômica invejável. 
Os espaços conquistados são cada vez mais significativos, figurando inclusive como um dos 
quatro líderes do mercado nacional de distribuição domiciliar de GLP. 

Segundo dados da empresa A, essa atinge a distribuição para 40 milhões de 
consumidores, por uma rede formada com 27 bases engarrafadoras com capacidade para 
armazenar 16.000 toneladas de gás, através de 50 filiais e mais de 6 mil representantes, que 
abastecem 8 milhões de pontos de consumo em 22 estados da federação. 

Embora a empresa A concorra nacionalmente, a entrada de novos concorrentes no 
Estado de origem trouxe uma ameaça até então inexistente. A alta administração, logo 
observou a mudança do mercado devido as novas práticas e o marketing agressivo utilizado 
pelos concorrentes. Assim, a distribuição que praticamente se restringia aos botijões e 
cilindros de GLP, doravante passou a contar com um novo sistema a granel destinado ao 
abastecimento de condomínios, indústrias, restaurantes, clubes e outros estabelecimentos com 
elevado consumo de GLP. 

O acirramento da concorrência e perda de participação do mercado fez com que a 
empresa A adota-se medidas para reverter o quadro situacional. Primeiramente, foi contratada 
uma empresa de consultoria empresarial para apontar as medidas cabíveis. Concluído o 
trabalho com o relatório da consultoria apontava como sugestão a adoção do Sistema de 
Gestão da Qualidade (SGQ), em suas unidades de engarrafamento e distribuição de GLP, 
objetivando a certificação da empresa conforme a norma NBR ISO 9001:1994. A decisão foi 
fundamentada em quatro aspectos básicos: 

� Operacional – a partir da padronização dos procedimentos esperava-se otimizar os 
processos e produtos, racionalizar o uso dos materiais, reduzir os desperdícios e 
aumentar a produtividade, e por último facilitar os treinamentos e motivar os operários. 

� Organizacional – associada à adoção do SGQ a empresa implantaria um programa de 
modernização física e organizacional. Em função do rápido crescimento, havia a 
necessidade de se fazer um plano de reestruturação, para adotar um modelo de gestão 
unificado que possibilitaria a simplificação e confiabilidade dos processos e controles, 
assim a empresa poderia ganhar agilidade, consequentemente, competitividade. 

� Mercadológico – a adoção do SGQ visava a obtenção de ganhos de competitividade, a 
partir da credibilidade auferida pela normalização dos produtos.  

� Econômico – com a uniformização das bases produtoras haveria redução dos 
fornecedores, procedimentos e variedade de produtos. Assim, a organização teria maior 
poder de negociação, consequentemente, redução dos custos operacionais e aumento dos 
lucros.  
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Desta forma, a adoção do SGQ surgia como uma estratégia oportuna, capaz de 
promover o re-ordenamento administrativo e operacional toda a organização, e ainda servir 
para levantar os pontos fortes e as desvantagens da empresa perante as necessidades do 
mercado. 

 

3. Qualidade como arma competitiva  

Qualidade é um termo que está presente no dia-a-dia de todas as pessoas, seja através 
de jornais, cartazes, televisão, etc. Muitas vezes a qualidade é pronunciada sem, no entanto, se 
verificar o seu real significado. Quando se pensa em programa de qualidade, intuitivamente se 
pensa em gerenciar melhor aquilo que está sendo elaborado de forma que satisfaça o cliente. 
Assim, o programa da qualidade se enquadra como um programa que visa atender os anseios 
das pessoas como um todo. 

De acordo com Juran (1991), qualidade consiste em desenvolver produtos e processos 
para atender as necessidades dos clientes através de um planejamento adequado, estruturado e 
coerente, compreendido pelas seguintes atividades básicas: identificação dos clientes e suas 
necessidades; desenvolvimento de um produto que responda a essas necessidades; 
desenvolvimento de um processo capaz de fazer tal produto. 

Para Campos (1992), o verdadeiro critério para boa qualidade é a preferência do 
consumidor em relação ao concorrente, uma vez que isto garantirá a sobrevivência da 
empresa. A preferência se dá através da adequação do produto ou serviço às necessidades, 
expectativas e ambições do cliente como uma forma de agregar valor ao que será produzido 
com menor custo. 

Diante da diversidade e complexidade de conceitos, a qualidade pode ser 
compreendida como: as características que o produto deve ter para satisfazer o cliente, 
inexistência de não-conformidade, adequação ao uso, capacidade da organização de satisfazer 
a requisitos pré-determinados. 

Analisando os vários significados, observa-se a existência de um ponto comum: o 
consumidor, o cliente ou o usuário, todos estão sintonizados com o atendimento às exigências 
e desejos dos clientes. Então, qualidade pode ser definida como um conjunto de 
procedimentos que se iniciam com o conhecimento das necessidades e expectativas do cliente, 
influenciando na confecção original (projeto) de um produto ou serviço, bem como na sua 
confecção final (produto), com objetivo de cativar, manter e satisfazer o consumidor. 

 

4. Sistema de gestão da qualidade 

De acordo com Gaither e Frazier (2002), a qualidade segundo o enfoque tradicional 
representa um programa gerador de custos, com as inspeções, aumento de refugos e peças a 
serem re-trabalhadas. Na manufatura moderna a qualidade ganha uma nova dimensão ao ser 
concebida como um programa impulsionador da produtividade, ao não admitir desperdícios e 
exigir a perfeição da produção como forma de redução dos custos. Esta nova concepção de 
gestão da qualidade ganhou consistência a partir de 1950, através dos ensinamentos dos 
mestres da qualidade: Deming, Juran, Crosby, Feigenbaum e Ishikawa, dentre outros. 

Para Campos (1992), o gerenciamento da qualidade é constituído de três etapas: o 
planejamento, a manutenção e a melhoria da qualidade. Sendo que o planejamento é um das 
etapas que requer maior atenção e necessita ser fielmente executada, sob pena de 
comprometer desempenho do programa de qualidade. O autor, ainda, ressalta que a 
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implantação de um programa de qualidade é um processo de aprendizado e, portanto, não 
deve ter regras muito rígidas, mas estar adaptado às necessidades, usos e costumes da 
empresa.  

Neste sentido Cerqueira (1994), ressalta que a implantação e implementação de um 
sistema da qualidade, segundo a Norma NBR ISO-9001, representam uma estratégia concreta 
para mudança da cultura organizacional, onde as atividades de gestão exigem capacitação e 
competência, que só se obtém através da educação. O autor enfatiza, também, que um dos 
grandes dilemas enfrentados pelos gestores consiste em discernir entre implantar um 
programa de qualidade total ou simplesmente atender às exigências da Norma NBR ISO-
9001. Os dois possuem as mesmas diretrizes e propósitos, com o objetivo de garantir a 
qualidade. Entretanto, a escolha do modelo mais adequado para o sistema de qualidade, 
depende basicamente da capacidade organizacional ou funcional em atender os requisitos 
exigidos pelo mercado consumidor. 

Por conseguinte, Cerqueira (1994) enfatiza que não existe mudança de cultura sem 
esforços de educação. Assim, para se implementar um sistema de qualidade total torna-se 
obrigatório à preparação das pessoas. Sua aplicabilidade engloba a busca da conscientização, 
comprometimento com a qualidade, uniformização de conceitos básicos, a divulgação e 
esclarecimentos dos objetivos e diretrizes da organização, a capacitação na utilização das 
ferramentas e no emprego das técnicas para controle de processos, o conhecimento das 
normas e requisitos do sistema de qualidade e o conhecimento da influência exercida pelos 
custos da má qualidade no desempenho da empresa. 

 

5. Implementação do SGQ na empresa A 

A tomada de decisão para adoção de um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) na 
empresa A foi motivada pela necessidade de obtenção de ganhos de competitividade. A longa 
caminhada para a implementação do SGQ foi iniciada a partir da elaboração de um 
diagnóstico situacional da organização: o posicionamento das vendas; a forma de entrega dos 
produtos; as condições de atendimento; prestação de serviços aos clientes; etc. 

A metodologia para implementação e desenvolvimento do SGQ foi efetuada de acordo 
com o manual da qualidade elaborado conforme as diretrizes da Norma NBR ISO-9001-1994, 
baseado em 20 (vinte) requisitos obrigatórios que englobam vários aspectos da gestão da 
qualidade. Este trabalho destaca os elementos principais na implantação do sistema SGQ: 
comprometimento dos dirigentes; conscientização e treinamento de pessoal; padronização de 
processos; auditorias; comprometimento dos fornecedores; controle e inspeções de 
equipamentos; controle de produto. 

 

5.1 Comprometimento e responsabilidades da alta direção 

Diante o acirramento da concorrência, a organização sentiu a necessidade de adotar 
medidas no sentido de dirimir as pressões momentâneas que se apresentavam. Não foi difícil 
obter o engajamento da alta direção, pois a sobrevivência do negócio estava comprometida. 

Na sede da organização os diretores e técnicos discutiam e analisavam todas as 
medidas, estratégias, repercussões financeiras e operacionais, necessárias para a adoção do 
SGQ. O passo inicial foi a formação de várias comissões que tinham como objetivo elaborar 
um manual da qualidade. O passo seguinte foi a divulgação do documento para os gerentes, os 
quais se encarregaram de discutir e disseminar o documento perante suas unidades, de modo 
que a difusão do sistema ocorresse em todos os níveis de comando e, desta forma, garantir o 
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engajamento e aplicabilidade, de modo assegurar as condições necessárias ao sucesso do 
processo de implantação e documentação do sistema. 

 

5.2 Conscientização e treinamento de pessoal 

O início do trabalho de implantação do SGQ se deu com apresentação dos requisitos 
para todo corpo técnico, mostrando a importância, o objetivo e a metodologia a ser utilizada 
para sua implantação. O corpo técnico passou a atuar como multiplicadores do processo, 
fazendo com que as informações chegassem a todos os operários. 

Neste primeiro passo para a implantação do SGQ, o compartilhamento das 
informações com todos os funcionários da organização, pretendeu fazer a conscientização de 
que o processo da qualidade depende da colaboração conjunta de todos os funcionários. 
Inicialmente foi mostrado para toda a organização que um SGQ passa, essencialmente, por 
um processo de mudanças que envolvem todos os funcionários e, requer atitude de reflexão 
interna e ação pró-ativa. Neste sentido, conhecimento das competências e habilidades, além 
da integração seria fundamental. 

Com esta nova concepção gerencial, o engajamento dos funcionários exerce uma 
influência direta ou indireta sua eficácia e eficiência, assim a formação do profissional se 
tornou fundamental. Um ponto de relevância da implementação do SGQ foi a realização de 
treinamentos de forma continuada dos funcionários. A sistemática dos treinamentos residia na 
atualização e ampliação dos conhecimentos e habilidades dos funcionários.  

No início do ano um calendário era exposto com todas as atividades e treinamentos a 
serem desenvolvidos durante o ano, cada treinamento tinha o registro, o conteúdo 
programático e destacava, ainda, os seguintes aspectos: as ações e responsabilidades de cada 
setor no processo, a importância da satisfação dos clientes internos e externos, a importância 
dos fornecedores como parceiros no processo, o estabelecimento de pontos de referências do 
processo, e a prevenção e melhoria contínua. 

 

5.3 Padronização dos processos 

O processo de engarrafamento não seguia um fluxo unificado, cada unidade de 
engarrafamento possuía um layout específico e diferenciado, a variabilidade decorria da 
diversificação existente no maquinário que equipava as engarrafadoras. Esta forma de 
trabalho motivou a seguinte tomada de decisão: 

� Primeiramente, o trabalho iniciou com um levantamento minucioso, procurando 
identificar todos os processos, os métodos, equipamentos e seqüência ideal das operações; 

� Posteriormente, ação consistia em determinar os parâmetros, efetuar as medidas e registro 
dos instrumentos, equipamentos, o tempo das operações e atividades. 

� Por último, foi efetuada a aquisição de novas máquinas e equipamentos de última geração 
para todas as unidades, a distribuição de novas plantas de processo (arranjos físicos), 
assim, tornando todas as unidades iguais. 

Com estas medidas, foi possível padronizar o processo, fazendo o cumprimento de um 
único roteiro padronizado para todas as unidades de engarrafamento, pois todas possuíam o 
mesmo layout e os mesmos maquinários e equipamento. 

O aprimoramento dos processos produtivos seguia uma seqüência em que procurava 
valorizar os procedimentos, com as práticas sendo analisadas criticamente e rotinizadas para 
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que sistematicamente fossem melhoradas. No final, todos os passos para o engarrafamento, 
desde o recebimento do vasilhame, passando por detalhes como: pintura (como pintar, tempo 
de secagem, automatização da pintura), envasamento do vasilhame, testes para detectar 
possíveis vazamentos e, por fim até o carregamento dos caminhões, foram detalhadamente 
descritos e rotinizados e divulgado por toda a organização. 

 

5.4 Auditorias de qualidade na empresa 

Segundo a NBR ISO 19011:2002, auditoria é o “processo sistemático, documentado e 
independente para obter evidências de auditoria e avaliá-las objetivamente para determinar a 
extensão na quais os critérios de auditoria são atendidos”. A prática de auditoria possui duas 
naturezas, externas e internas: 

� Auditoria externa ou de segunda parte é realizada por uma empresa independente tendo o 
papel de acompanhar o cumprimento dos requisitos da norma e a política de 
administração da empresa, na consecução de seus objetivos de avaliar os parâmetros 
fundamentais da qualidade. Ocorre a inspeção de várias atividades desenvolvidas na 
empresa, levando-se em conta os parâmetros prescritos no manual da qualidade. 

� Auditoria interna ou primeira parte é realizada semestralmente, age de acordo com o 
manual da qualidade e livros de procedimentos e procura monitorar o sistema visando 
constatar se situação presente esta em conformidade com os padrões pré-estabelecida. A 
prática da auditoria interna assemelha-se a auditoria externa, embora efetuada por 
funcionários da própria organização.  

Na realização de auditorias internas na empresa estudada, os gerentes de produção, 
chamados de encarregados técnicos, são remanejados, freqüentemente, e por tempo 
determinados, de sua base de origem para outras bases, onde além de exercerem as suas 
atividades corriqueiras, realizam as auditorias internas e enviam os laudos para a 
administração geral. Esta sistemática é voltada para a avaliação e adequação dos sistemas de 
controles internos da organização, objetivando a integridade, transparência e confiança nas 
informações e operações, além de servir de preparação à auditoria externa. 

 

5.5 Aquisição e cadeia de fornecedores 

A partir da necessidade de padronização dos produtos, a empresa em estudo passou a 
exigir o engajamento dos fornecedores nas diretrizes estabelecidas pelo SGQ, cabendo, então, 
ao setor de qualidade ser responsável pela geração e o controle dos relatórios da inspeção e 
outros documentos da qualidade dos fornecedores de produtos básicos.  

Outra ação tomada foi a centralização da aquisição de suprimentos. Dessa forma todas 
as unidades de engarrafamento passaram a receber material semelhante, este procedimento 
possibilitou a manutenção da conformidade do produto em todas as unidades. Como exemplo, 
tem-se o suprimento de tintas efetuado por um único fornecedor para todas as unidades, 
procedimento capaz de garantir que todos os vasilhames pintados tivessem a mesma 
tonalidade, brilho, tempo de secagem etc. Isto refletiu positivamente nos compradores da 
empresa. 

O engajamento dos fornecedores fica evidenciado a partir da aquisição de vasilhame 
de GLP, embora o fornecedor fosse do mesmo grupo empresarial, teve que se adequar às 
necessidades exigidas pelo sistema de qualidade da empresa A, que se portava meramente 
como cliente. Assim, pode-se afirmar que a implantação do processo de qualidade não 
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depende somente da própria organização, mas envolve, também, todo o aparato que compõe a 
base de insumos e outros requisitos necessários ao processo produtivo. 

 

5.6 Ações de controle do produto 

Seguindo as recomendações da norma NBR ISO 9001:1994 (p.15), “a organização 
deve planejar e implementar os processos necessários de monitoramento, medição, análise e 
melhoria para demonstrar a conformidade de seu produto e assegurar a conformidade do 
sistema de gestão da qualidade...”. A empresa optou por monitorar seus processos, assim 
propus medições e registros do uso dos vasilhames cuja evolução foi controlada pelo sistema 
da qualidade. 

Para a empresa enfrentar com mais poder o mercado competitivo, foi necessário dar 
uma nova aparência ao produto, então, foram adquiridos estoques de vasilhames novos e, ao 
longo do tempo, substituindo os vasilhames mais danificados e, ao mesmo tempo, 
intensificando o processo de requalificação de vasilhames. Assim, primeiramente, é feitos 
inspeção e ensaio da pelo processo de requalificação de vasilhame de aço, com testes de 
resistência, substituir acessórios e partes auxiliares e, o trabalho de decapagem. Na realidade, 
a requalificação é uma garantia da qualidade do produto quanto á aceitação pelo cliente. 
Segurança que um produto novo ou requalificado oferece. 

 

5.7 Equipamentos de medição, inspeção e ensaios 

Os pontos de inspeção e ensaios são identificados por fluxogramas. Os documentos 
contêm: os equipamentos de medição e de inspeção; o tipo da inspeção; as características do 
produto; bem como, ficha técnica de máquina, no qual são datadas as aferições e manutenções 
realizadas e as próximas a serem realizadas.  

Após a aferição, os instrumentos são devidamente identificados com a colocação de 
etiquetas constando a palavra “aprovado” ou “não-conforme”, data e órgão responsável pela 
inspeção. 

 

5.8 Manuseio, armazenamento, embalagem e expedição 

Os procedimentos para manuseio, armazenagem, embalagem e entrega dos materiais 
são, rigorosamente, respeitados, tanto no pátio de engarrafamento quanto nos depósitos e 
sistema de distribuição. Os procedimentos de manuseio asseguram que os materiais não sejam 
danificados durante o ciclo de produção, pormenorizando o tipo de recipiente adequado e 
requisitos especiais de manuseio, quando é o caso. A armazenamento segue orientações, 
quanto a disposição, a pilha máxima de armazenamento de vasilhames de 13 quilos são de 5 
unidades, e o estoque no depósito em conformidade às normas da ANP, que define o tamanho 
de estoque máximos, etc. 

 

5.9 Controle de vasilhames não-conformes 

O acompanhamento com medições sistemáticas passou a fazer parte da rotina regular 
adotada pela empresa, que, eventualmente, realizava ensaios em laboratórios independentes. 
Face à comprovação de não conformidade, os produtos passam por uma completa 
identificação e avaliação, sendo impedidos de serem utilizados novamente. 
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A inspeção é realizada de acordo com um check-list de conformidade. Os vasilhames 
não conformes são separados e retirados da produção, sendo destinados de acordo com os 
procedimentos específicos, podendo ser: refugados, re-trabalhados ou devolvidos ao 
fornecedor. Todos os procedimentos são registrados, e os casos de não conformidade são 
encaminhados para a gerência técnica, onde é realizada uma investigação e analisado suas 
causas, para que sejam adotadas as medidas corretivas. Em seguida, após a realização dos 
laudos técnicos, todos os registros são devidamente arquivados em um banco de dados, de 
forma organizada e classificados, com acesso facilitado ao pessoal da gerência técnica, 
visando manter sempre disponível para consultas e pesquisas. 

 

5.10 Pesagem de vasilhames 

A ação corretiva na pesagem de vasilhames após o enchimento é feita conforme 
planejamento prévio, que focaliza a eliminação dos sintomas. A ação corretiva visa prevenir a 
reincidência das não-conformidades ao longo do processo. Ao final de cada jornada de 
trabalho são realizados vários laudos de pesagem de vasilhames engarrafados, verificando a 
conformidade com o padrão de pesagem de acordo com o órgão regulador (ANP). Após a 
análise são realizadas as correções necessárias para o atendimento dos padrões especificados. 

 

6. Resultados obtidos com a adoção do SGQ 

Observando-se a situação da empresa A em dois momentos distintos: o antes e o 
depois da adoção do SGQ. A visão de todo a transformação ocorrida na organização é 
bastante facilitada e pode ser expressa com a análise dos seguintes aspectos: 

� Operacional – a adoção do SGQ foi altamente compensatória para empresa, visto que a 
organização passou a ter um controle mais rígido e preciso dos procedimentos e 
operações de produção. Os funcionários ganharam confiança e responsabilidade, o 
mesmo ocorrendo com os fornecedores. O reflexo da mudança foi sentido com a 
racionalização de materiais, minimização dos tempos das operações, conseqüentemente, 
com ganho de produtividade. 

� Organizacional – a mudança estrutural com enxugamento de cargos impactou, 
diretamente, na agilidade administrativa. As consultas efetuadas pelas unidades e 
departamentos passaram a ter feedback imediato, a satisfação com os ganhos para a 
organização foi generalizada para os outros departamentos. 

� Mercadológico – além da melhor qualidade, sob as diversas dimensões relacionadas ao 
produto, a grande vantagem auferida foi com relação aos serviços prestados, inclusive 
com a melhora no poder de resposta em atender prontamente às demandas apresentadas. 
Soma-se ao processo o impacto positivo gerado a partir da instituição de uma nova 
logomarca, rapidamente, assimilada pelo mercado. A empresa que possuía um conceito 
regionalizado, a partir de então, passou a ser conhecida como uma empresa de dimensão 
nacional, priorizando, a imagem da qualidade de seus produtos. 

� Econômico – a mensuração dos reflexos do ponto de vista econômico não pode ser 
verificada. A organização mantém os dados relativos ao desempenho das vendas em 
sigilo. Como se trata de uma empresa do tipo limitada, o balanço anual não necessita ser 
divulgado, portanto, não foi possível fazer o acompanhamento do desempenho financeiro 
nem do volume de vendas durante o período relativo à consolidação do programa para 
que fosse possível traçar os reflexos econômicos auferidos. Contudo, a empresa mantém 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 

 9

a liderança na distribuição de GLP nas regiões Norte e Nordeste, com a distribuição em 
14 estados, atendendo a 5 milhões de consumidores.  

 

7. Conclusão 

Ao relatar a realidade vivenciada por uma empresa que parecia acomodada com a 
baixa competição, a partir da entrada de novos competidores e consumidores cada vez mais 
exigentes, teve que mudar o seu comportamento e se adaptar a uma nova realidade de 
competição em que as reformas organizacionais passaram a ser uma exigência de 
sobrevivência.  

Esta situação evidencia que a certificação de qualidade, além de servir como estratégia 
de diferenciação ao mostrar ao mercado que a empresa certificada cumpre os requisitos de 
conformidade e qualidade do produto, também, é vista como exemplo na demonstração que o 
aprimoramento do sistema de produção traz substanciais ganhos operacionais e 
organizacionais para a empresa, inclusive, podendo ser utilizada como elemento de marketing 
junto aos consumidores. Atualmente, a empresa mantém o SGQ, com o uso da norma NBR 
ISO 9001:2001. 

Este trabalho mostra de forma elucidativa, que o SGQ se caracteriza como uma 
metodologia que permite organizar e gerenciar uma organização levando em consideração os 
requisitos da qualidade. A sua adoção demonstra a clareza dos propósitos perante os 
processos que estão sistematizados e controlados sob vários aspectos. Enfim, a 
implementação do SGQ se configura uma vantagem competitiva pelos impactos operacionais 
e administrativos que auferem enormes ganhos à empresa, com reflexos positivos no mercado 
consumidor. 
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