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A medição de desempenho é extremamente importante para o controle 

de um processo. Para tanto, a ferramenta a ser utilizada para 

expressar a performance de determinado processo deve fornecer uma 

informação clara e precisa. O objetivo do pressente trabalho é 

apresentar a eficácia de uma ferramenta criada para os fins de 

medição de processo em uma empresa automobilística, que é 

denominada por “Análise Crítica”. A fim de atingir o objetivo desta 

pesquisa, foi realizado um estudo de caso em uma empresa 

automobilística de modo a exemplificar a prática da ferramenta. A 

estratégia adotada como suporte à este estudo foi a implantação da 

Análise Crítica em um processo problemático do ponto de vista da 

certificação ISO 9001:2008. Quanto a explicação científica, empregou-

se o método de pesquisa documental, de campo e natureza qualitativa. 

O estudo considerou a ferramenta eficaz nos quesitos: aceitação de 

parte dos envolvidos, fácil preenchimento e uso, auxílio na tomada de 

decisão, melhoria no desempenho dos processos e praticidade diante 

das auditorias internas e externas. Também mostra-se de fácil 

adaptação a processos de outros segmentos além do automobilístico.  
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1. Introdução 

A medição dos resultados é uma importante atividade para as empresas que controlam os seus 

processos. Bond (1999) afirma que a realização desta atividade pode ajudar as empresas à 

detectar o que está ocorrendo com o desempenho dos processos, quais as razões prováveis que 

configuram a situação atual, e quais ações podem ser tomadas.  

Diante disto, surgem algumas indagações: existem ferramentas apropriadas a medição de 

desempenho dos processos? Será que a empresa está utilizando o método de medição correto, 

de forma a beneficiar o cliente? O instrumento adotado para expressar o desempenho de um 

setor está cumprindo o seu papel?  

Tais questões são especialmente intrigantes ao considerar as empresas certificadas na norma 

ISO 9001:2008, que devem ser auditadas para obter a certificação. O processo de auditoria 

cabe aos organismos certificadores, que são reconhecidos pelo International Accreditation 

Forum (IAF). No Brasil, o representante do IAF é o Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) (CERTIFICAÇÃO ISO, 2016). Uma das 

entidades autorizadas a prover certificações no Brasil é a renomada Fundação Carlos Alberto 

Vanzolini, que é uma instituição sem fins lucrativos e gerida pelos professores do 

Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da Universidade de São 

Paulo (USP). Esta entidade atua juntamente às empresas privadas e do setor público que 

buscam alcançar e manter padrões elevados de desempenho (PORTAL VANZOLINI, 2016). 

As organizações portadoras da certificação ISO 9001 asseguram aos clientes que elas operam 

com altos padrões de qualidade, uma vez que devem seguir as recomendações descritas na 

norma, e são orientadas a medir e registrar o seu desempenho para análise por um órgão 

certificador. Caso não honre com tal exigência, não é possível validar a qualidade do 

produto/processo e, consequentemente, a empresa pode perder a certificação, cuja situação 

impacta negativamente na manutenção do negócio. 

Encontrar a forma mais apropriada de medição de desempenho pode ser uma tarefa 

complicada. Os gestores dos processos buscam ferramentas que sejam flexíveis e adaptáveis 

para as particularidades de seus setores. Diversos artifícios conceituados podem sim oferecer 

boa compreensão do desempenho de uma área, porém, muitos deles apresentam resultados 

limitados. Vê-se, então, a necessidade de uma ferramenta que possa ser mais abrangente, que 
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envolva mais os indivíduos dos setores e permita organizar as informações importantes no 

mesmo documento, de forma a ser acessível para os executores das estratégias 

departamentais. 

Desta forma, o presente estudo objetiva apresentar a eficácia de uma ferramenta de medição e 

acompanhamento de desempenho de processos, denominada por Análise Crítica, criada por 

uma empresa do setor automotivo. A ferramenta foi estruturada de acordo com as 

necessidades específicas dos processos, bem como as exigências da norma ISO 9001:2008. 

Então, considerando-se a premissa de uma ferramenta de medição de desempenho respeitar as 

obrigatoriedades relacionadas às medições e os esforços voltados para melhoria contínua dos 

processos, os objetivos específicos são: verificar a utilidade da Análise Crítica para o controle 

de desempenho dos processos e nas auditorias ISO 9001; verificar como a ferramenta pode 

auxiliar no processo decisório, observando-se o follow up do plano de ação para tratativa dos 

indicadores divergentes do objetivo. 

 

2. Referencial teórico 

Nesta seção, os principais conceitos pertinentes ao presente estudo são apresentados. Eles 

contemplam: processos, medição de desempenho de processos e a certificação ISO 9001. 

 

2.1 Processos 

Para Harrington (1991), processo é qualquer atividade ou conjunto de atividades que toma um 

input, adiciona valor a ele, e fornece um output para um cliente específico. Com isso, os 

recursos da organização são empregados a um processo a fim de oferecer resultados objetivos 

aos seus clientes. Processo também pode ser definido como um conjunto de atividades 

executadas de forma sequenciada, visando o resultado identificável de um bem, serviço, dados 

ou mesmo informações. A entrega é sempre orientada a um cliente – seja interno ou externo – 

que é quem define ou avalia os resultados (ADAIR; MURRAY, 1996). 

Graham e LeBaron (1994) afirmam que todo trabalho importante realizado nas empresas faz 

parte de algum processo. Assim, não existe produto ou serviço oferecido por uma empresa 

que não tenha passado por um processo organizacional. Identificar, definir e implementar os 

processos correspondem a uma forma básica de definir a organização (DREYFUSS, 1996).  
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Um dos objetivos da prática administrativa da gestão por processos é assegurar a melhoria 

contínua do desempenho da organização por meio da elevação dos níveis de qualidade de seus 

processos de negócios (DI SORDI, 2008). Eles, portanto, não devem ser engessados. As 

empresas devem ter autonomia de aplicar múltiplos métodos para coletar informações, 

redesenhar e acessar seus processos, seja de forma radical ao apostar na reengenharia ou 

incremental, optando pela melhoria contínua (GROVER; KERRINGER, 2000). O ideal é que 

sejam passíveis à mudanças conforme sua necessidade, oportunidade ou outro entrante. Tal 

capacidade torna-se crucial para a melhoria contínua na organização, podendo gerar ou 

economizar investimentos, tempo, mão-de-obra, despesas fixas e variáveis, gerar bem-estar ao 

conjunto de funcionários, dentre outros aspectos. 

 

2.2 Medição de desempenho dos processos 

Medori e Steeple (2000) afirmam que as organizações adotam ou desenvolvem métricas 

apropriadas com base em determinados critérios para se medir a eficácia dos processos. Tais 

métricas são geralmente expressas por meios de indicadores previamente formulados e 

desenvolvidos de acordo com as características e necessidades do processo.  

As medições de desempenho podem ser consideradas como o termômetro de um processo, 

uma vez que, quando bem aplicadas e analisadas, são capazes de prevenir grandes problemas 

e perdas. A forma como elas são expressas é, portanto, de suma importância. Se formuladas 

satisfatoriamente, conseguem oferecer até mesmo uma estimativa do desempenho futuro e 

permite a ação preventiva antes mesmo de algum fato negativo ocorrer.  

De forma geral, as métricas ajudam a melhorar o desempenho organizacional e, 

consequentemente, auxiliam no alcance de vantagem competitiva pelas corporações que a 

adotam (LAKHAL; PASIN; LIMAM, 2006).  

Assim, as empresas devem ser amparadas com ferramentas que as auxiliem diante da 

necessidade de tomada de decisão. Uma prova da importância crescente de ferramentas e das 

atividades de mensuração é o fato dos modelos de capacitação utilizados no mercado, como as 

certificações ISO, terem incluído a prática dessa atividade como um requisito indispensável. 

 

2.3 A Certificação ISO 9001 
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A norma ISO 9001:2008 especifica requisitos que devem ser aplicados nas organizações com 

intuito de adquirir ou manter uma certificação que impacte na melhoria dos processos e dos 

produtos. Ela é focada na eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade e busca o 

desenvolvimento das instituições promovendo uma abordagem por processos. É a principal 

representante do cliente dentro da organização e garante benefícios diversos para a empresa 

certificada.  

As empresas buscam a certificação ISO 9001 para demonstrar sua capacidade para fornecer 

produtos e serviços que atendam de forma consistente as determinações das fases anteriores à 

comercialização, e por isso amparam o cliente para a aquisição de um produto com qualidade. 

 Para obter o credenciamento, é necessário que a organização tenha (VERGUEIRO, 2002):  

a) Estabelecido procedimentos de consenso para todos os aspectos de suas operações; 

b) Registrado esses procedimentos de maneira apropriada; 

c) Garantido que seus funcionários foram treinados para seguir os procedimentos;  

d) Sido avaliada, para se certificar de que os procedimentos estão sendo seguidos.  

A norma ISO 9001, porém, não especifica como os processos devem ser controlados.  Por 

outro lado, esclarece que a empresa deve optar por um método de sua conveniência, 

garantindo a demonstração da realidade do processo e fornecendo evidências da conformidade 

do produto com os requisitos determinados. Também aponta que deve estabelecer 

procedimentos para assegurar que o monitoramento e a medição possam ser realizados de 

forma satisfatória. 

Esses aspectos mencionados previamente são avaliados nas chamadas Auditorias Externas, 

em que o órgão certificador realiza a validação dos processos considerando a adequação à 

norma. Ao obter a aprovação pelo auditor, a empresa adquire o direito de manter a 

certificação por mais um ano, o que oferece outras vantagens, como (CERTIFICAÇÃO ISO, 

2016):  

− Maior organização interna; 

− Melhor desempenho do negócio; 

− Melhor desempenho comercial; 

− Redução de desperdício; 
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− Aumenta a satisfação dos clientes; 

− Maior controle do negócio pela direção e acionistas;  

− Benefícios do governo, como por exemplo, facilidades burocráticas e legais para 

exportação de produtos. 

Em suma, a norma ISO 9001 atinge vários âmbitos do negócio com o objetivo principal de 

propiciar melhorias aos processos, bem como os serviços/produtos disponibilizados, além de 

proteger o cliente. 

 

3. Metodologia 

A pesquisa realizada é do tipo documental, de campo e possui natureza qualitativa. Kemmis e 

Mc Taggart (1988, apud ELIA; SAMPAIO, 2001) a descrevem como uma forma de 

investigação baseada em uma autorreflexão coletiva empreendida pelos participantes de um 

grupo social de maneira a melhorar a racionalidade de suas próprias práticas, como também o 

entendimento dessas práticas e de situações onde elas acontecem.  

Quando concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de 

um problema coletivo, os pesquisadores e participantes representativos da situação ou do 

problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. Estes se desenvolvem a 

partir da interação entre pesquisadores e membros das situações investigadas (MINAYO, 

2007).  

Também, a pesquisa bibliográfica encontra-se aplicada em todas as etapas deste estudo. Para 

Gil (2007), os exemplos mais característicos desse tipo de pesquisa são sobre investigações 

das ideologias ou aquelas que se propõem à análise das diversas posições acerca de um 

problema. Também, uma pesquisa bibliográfica pode ser desenvolvida como um trabalho em 

si mesmo ou constituir-se numa etapa de elaboração de monografias, dissertações, entre 

outros (ANDRADE, 1997).  

Para realizar esta pesquisa, foi estudada uma empresa automotiva já certificada pela Norma 

ISO 9001:2008. Essa empresa criou internamente, através do seu Sistema de Gestão da 

Qualidade (SGQ), uma ferramenta denominada por “Análise Crítica”. O documento é 

totalmente baseado no que é exigido para manutenção da certificação e auxilia na 

compreensão do processo como um todo. 
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A norma ISO 9001:2008 exige que toda empresa certificada analise criticamente o seu 

processo, porém, conforme mencionado anteriormente, não determina a forma que isto deve 

ser feito. Não só para atender a norma, a Análise Crítica tem o intuito de trazer melhorias para 

o processo em si. Esta pesquisa tende a verificar se ela consegue atender os seus objetivos.  

 

4. Formulário de Análise Crítica 

Com intuito de tornar mais práticas as atividades de auditoria, bem como trazer melhorias 

significativas para os processos, o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) da empresa 

pesquisada desenvolveu uma ferramenta para ajudar os setores a se organizarem e terem 

melhor visão e controle de seus resultados. Esta ferramenta foi intitulada de “Análise Crítica” 

e, no formato de formulário em Excel, comporta os aspectos mais críticos exigidos pela 

norma ISO 9001. 

É importante destacar que a ISO 9001:2008 pede que a organização estabeleça, documente, 

implemente e mantenha um sistema de gestão da qualidade e melhore continuamente a sua 

eficácia de acordo com os requisitos desta norma. Para isto, a organização deve:  

a) Determinar os processos necessários para o sistema de gestão da qualidade e para a 

sua aplicação em toda a organização;  

b) Determinar a sequência e interação destes processos;  

c) Determinar critérios e métodos necessários para assegurar que tanto a operação como 

o controlo destes processos são eficazes;  

d) Assegurar a disponibilidade de recursos e de informação necessários para suportar a 

operação e a monitorização destes processos;  

e) Monitorizar, medir onde aplicável e analisar estes processos;  

f) Implementar ações necessárias para atingir os resultados planeados e a melhoria 

contínua destes processos. Estes processos devem ser geridos pela organização de 

acordo com os requisitos. 

Também, a norma solicita que a análise do processo contemple as seguintes entradas: 

a) Resultados de auditorias; 

b) Retroalimentação de clientes; 
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c) Desempenho de processo e conformidade de produto; 

d) Situação das ações preventivas e corretivas; 

e) Ações de acompanhamento sobre as análises críticas anteriores pela direção; 

f) Mudanças que possam afetar o sistema de gestão da qualidade; 

g) Recomendações para melhoria. 

A partir disto, contemplam-se as seguintes saídas: 

a) Melhoria da eficácia do sistema de gestão da qualidade e de seus processos; 

b) Melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente; 

c) Necessidade de recursos. 

A fim de apresentar a ferramenta, nos próximos tópicos serão demonstradas as planilhas da 

Análise Crítica, bem como a explanação com as respectivas adequações com a norma. Para 

tanto, simulou-se a aplicação da ferramenta para aulas de matemática de um professor 

(fictício) que deseja controlar melhor os resultados de seu trabalho. Essa simulação foi 

adotada para que os dados confidenciais da empresa sejam protegidos. 

 

4.1 “Home” 

A Figura 1 apresenta a planilha de identificação do processo e do mês vigente. Ela é 

denominada por “Home”. É aqui que se é direcionado para as outras abas do formulário, 

clicando nas imagens correspondentes: dados do processo, organograma, fluxograma, 

indicadores e ações. Também, há destaque para os pontos positivos levantados no período, 

que podem ser, por exemplo: treinamentos realizados pela equipe, aquisição de novo 

maquinário, ação de melhoria contínua realizada e reconhecida, saving no orçamento, 

objetivos atingidos antes do prazo, entre outros.  

 

4.2 Dados do Processo 

Esta planilha (Figura 2) é importante para fins de auditoria, pois são apresentadas as entradas, 

o desenvolvimento e saídas do processo. Adicionalmente, são descritos os recursos 

necessários para o setor realizar as suas atividades, envolvendo equipamentos, software, 
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instalações e pessoas. Também, é apresentado como o controle do processo é realizado, 

incluindo as instruções, procedimentos, métodos e registros. Essa planilha não é alterada 

mensalmente, visto que os processos só mudam conforme necessidade.  

 

Figura 1 - Primeira planilha da Análise Crítica: Home 

 

Fonte: Adaptado da empresa objeto do estudo 

 

Em sua área de maior destaque, esta planilha utiliza o ciclo de PDCA (Plan, Do, Check, Act, 

ou, em português, Planejar, Fazer, Checar e Agir), na forma de diagrama de “tartaruga”, para 

projetar as principais atividades da área. De acordo com Campos (1992), a „Fase P‟ (plan) 

consiste nas etapas de identificação do problema, observação (reconhecimento das 

características do problema), análise do processo (descoberta das causas principais que 

impedem o atingimento das metas) e plano de ação (contramedidas sobre as causas 

principais). A „Fase D‟ (do) do PDCA de melhoria, é a de ação, ou atuação de acordo com o 

plano de ação para bloquear as causas fundamentais. Na „Fase C‟ (check) é feita a verificação, 

ou seja, a confirmação da efetividade do plano de ação para ver se o bloqueio foi efetivo. Já 

na „Fase A‟ (action) existem duas etapas, a de padronização e a de conclusão.  
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Na Análise Crítica fica registrado o PDCA final, porém, caso seja identificado que é possível 

melhorar ainda mais o processo, o mesmo pode e deve ser alterado.  

 

 

 

Figura 2 - Segunda planilha da Análise Crítica: Dados do Processo 

 

Fonte: Adaptado da empresa objeto do estudo 

 

4.3 Organograma 
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O organograma tem o objetivo de facilitar a visão dos profissionais incluídos no processo. 

Disposto hierarquicamente, também é de grande valia para o gestor diante da necessidade de 

alteração do quadro de funcionários. Esta planilha, mostrada na Figura 3, também é atualizada 

somente conforme necessidade. 

 

 

 

 

Figura 3 - Terceira planilha da Análise Crítica: Organograma 

 

Fonte: Adaptado da empresa objeto do estudo 

 

4.4 Fluxograma 

No fluxograma devem estar explícitos todos os principais processos da área. Também é uma 

parte muito importante para a auditoria em si, além de ser totalmente passível de alteração 

diante das melhorias. Para serem gerados, os processos precisam ser devidamente mapeados e 

inseridos na Análise Crítica.  
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Para exemplificar o fluxo, utilizou-se uma sequência fictícia baseada em uma montagem de 

veículos, com intuito de expressar um ambiente similar ao da empresa pesquisada. O 

fluxograma é apresentado na Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Quarta planilha da Análise Crítica: Fluxograma 

 

Fonte: Adaptado de Empresa objeto do estudo  

 

4.5 Indicadores 

Esta planilha (Figura 5) é de grande interesse tanto para auditorias, quanto pelos envolvidos 

no processo. Nela são registrados os indicadores da área e devem ser atualizados todos os 

meses. Tudo o que é passível de medição e que seja de interesse do cliente (próximo ou final) 

deve estar mensurado. Para cada indicador fora do objetivo, a Análise Crítica solicita uma 
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ação, que deve ser acompanhada. Aqui são comportados índices financeiros, de desempenho, 

comportamental, ou demais entrantes que sejam considerados necessários do ponto de vista 

do processo, da empresa e do Sistema de Gestão da Qualidade.  

Parmenter (1998) enfatiza que a administração deve estar consciente da significância de se 

focalizar indicadores chave de desempenho que possam refletir o pulso da organização. Com 

o passar dos anos é possível identificar possíveis sazonalidades, tanto positivas quanto 

negativas.  

 

 

 

 

 

Figura 5 - Quinta planilha da Análise Crítica: Indicadores 

 

Fonte: Adaptado de Empresa objeto do estudo 

 

No exemplo fictício, o professor mede o índice de aprovação geral em suas provas mensais. 

Nota-se que no mês de fevereiro o resultado foi bem abaixo do objetivo esperado. Para tanto, 

o professor deve aplicar uma ação para que nos meses subsequentes consiga reverter a 

situação, de forma a garantir que o ano termine com o objetivo atingido.  

 

4.6 Plano de ação 
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Para cada indicador fora do objetivo devem ser planejadas ações para recuperá-lo. A ação 

deve ser consistente e ter previsão de conclusão pré-determinada. Caso a mesma não seja 

eficaz, tal situação estará refletida nos indicadores dos próximos meses. A estratégia, então, 

deve ser alterada. Na parte destinada às Oportunidades de Melhoria, a equipe deve levantar o 

que consideram ser válido de mudanças. Nos comentários gerais devem haver fatos 

importantes ocorridos no período. A planilha é mostrada na Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Sexta planilha da Análise Crítica: Plano de Ação 
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Fonte: Adaptado de Empresa objeto do estudo 

 

A Norma reforça que a organização deve aplicar métodos adequados para monitoramento e, 

onde aplicável, para medição dos processos do sistema de gestão da qualidade. Esses métodos 

devem demonstrar a capacidade dos processos em alcançar os resultados planejados. Quando 

os resultados planejados não forem alcançados, correções e ações corretivas devem ser 

executadas, como apropriado (Requisito 8.2.3, NBR ISO 9001:2008). 

 

4.7 Dados 

Corresponde à última planilha (Figura 7), que contém os quadros com as fórmulas para que os 

gráficos dos indicadores sejam gerados e atualizados mensalmente. 

 

 

Figura 7– Sétima planilha da Análise Crítica: Dados 

 

Fonte: Adaptado de Empresa objeto do estudo 

 

Não há limites para a inserção de dados, porém, é importante incluir apenas aqueles que 

adicionam valor ao processo. 

 

5. Aplicação da ferramenta Análise Crítica no processo da empresa selecionada 
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No departamento de Engenharia da empresa selecionada, havia uma grande quantidade de 

apontamentos tanto em auditorias internas, quanto externas relacionados à forma de registro. 

Esses registros eram realizados por e-mail e não havia uma padronização no controle das suas 

entradas por parte de cada engenheiro. Tais fatores estavam prejudicando tanto o cliente 

interno, quanto o externo, pois a demora na liberação do novo veículo acabava sendo bastante 

prejudicial para a marca. 

Em função da alarmante situação, o SGQ resolveu intervir e solicitou que o departamento 

implantasse o formulário de Análise Crítica para controlar o processo. Foram feitos os 

devidos treinamentos para o preenchimento correto do documento e toda a equipe trabalhou 

na elaboração das informações necessárias. Na parte de controle, ao invés de utilizarem 

exclusivamente gráficos, foi desenvolvido um cronograma de atendimento de cada Programa. 

Também relacionaram quais eram as saídas esperadas de outros departamentos, que serviam 

como entrada para o processo analisado.     

As respostas da equipe tornaram-se consideravelmente mais rápidas e o gerente consegue 

acompanhar os Programas e investimentos de forma mais organizada e prática. Quanto mais 

claras estavam as informações, mais o processo conseguia adaptar a Análise Crítica para as 

suas particularidades.  

Desde então, a Análise Crítica está sendo rigorosamente utilizada pelo processo. As 

Oportunidades de Melhoria apontadas na auditoria entraram para o plano de ação e a equipe 

aprendeu a se basear no formulário para verificar o andamento geral do setor. 

 

5. Considerações Finais 

Ao longo desta pesquisa, foi evidenciada a eficiência de uma ferramenta criada internamente, 

comprovando a melhoria do desempenho do processo analisado e do apoio direto no 

atendimento das exigências da ISO 9001:2008. A Análise Crítica demonstrou uma praticidade 

inesperada e foi interessante perceber que diversos setores optaram por torná-la a ferramenta 

de controle oficial, além de seu índice de rejeição zero. A mesma aparenta ser adaptável a 

diferentes segmentos e a visão que ela proporciona pode ser de grande ajuda na formulação de 

estratégias. Um fator bastante positivo é que ela se mostra bastante capaz de auxiliar no 

processo de tomada de decisão.   
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Uma ideia que poderia se mostrar de bastante valia seria tornar a Análise Crítica sistêmica, de 

forma que a alteração dos dados já cadastrados dependesse de um fluxo hierárquico. Desta 

forma, a ferramenta conseguiria apresentar ainda mais confiabilidade. 

A empresa aparenta uma tendência de torná-la comum para os processos. Um fato importante 

a salientar é a necessidade de treinamento para os demais processos que optarem por 

implantá-la, pois muitos profissionais podem não estar familiarizados com as ferramentas da 

Qualidade incluídas na composição da Análise Crítica, o que poderia comprometer o 

conteúdo.  

De modo geral, a Análise Crítica aparenta ser recomendável para as organizações que 

procuram manter ou implantar a certificação ISO 9001:2008 e que desejam manter um 

controle contínuo do desempenho de seus processos.   
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