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RESUMO 

Em um mundo globalizado, toda organização que deseja manter-se competitiva deve munir-se 

de ferramentas de planejamento que as auxiliem a atingir seus objetivos. Os Sistemas de Gestão 

Integrados, por exemplo, foram comprovadamente apresentados como uma solução para a 

garantia sustentável de melhoria contínua e para a estruturação de uma organização. Este estudo 

reflete a realidade de uma empresa do ramo de produção de elementos de giro, rolamentos, de 

grande porte. Com uma gama diversificada de clientes e mercados a serem atendidos, os 

Sistemas de Gestão Integrados devem possuir uma estrutura bem definida e planejada de modo 

a suprir as necessidades de produções mistas entre produtos seriados e feitos sob encomenda. 

Sob este aspecto a Arquitetura Corporativa, com função oriunda da Tecnologia da Informação, 

propicia o mapeamento e planejamento detalhado de atividades. Dentro das ferramentas da 

Arquitetura Corporativa foi escolhido o Framework TOGAF para um estudo das iterações do 

processo, propiciando o desenvolvimento de indicadores de desempenho gerenciais e 

auxiliares, os quais foram utilizados para guiar projetos de melhoria. Dessa forma, foi 

conduzida uma análise do item de maior grau de influência nos indicadores de qualidade, sendo 

que os indicadores auxiliares avaliaram as maiores ocorrências no que se refere ao aspecto 

financeiro, com uma redução do custo da não qualidade.  Como um dos resultados obtidos, 

pode-se citar que a redução de defeitos, onde a partir dos projetos guiados com base em análises, 

obteve-se uma redução de 49% de ocorrência de forma sustentável, confirmando o objetivo 

desta pesquisa de apresentar melhorias para a reestruturação de Sistemas de Gestão Integrados 

em uma empresa da indústria metal mecânica, utilizando o Framework de arquitetura TOGAF 

como auxílio para o mapeamento dos processos e análise de melhorias. 

 

Palavras-chave: Sistemas de Gestão Integrados; Mapeamento; TOGAF; Zachman; 

Arquitetura Corporativa. 
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ABSTRACT 

In a globalized world, any organization that seeks to remain competitive must be prepared with 

planning tools that aids to achieve their objectives, Integrated Management Systems have been 

proven as a solution to guarantee sustainable continuous improvement and structuring an 

organization. This study reflects the reality of a company in the market of large rotating 

elements, bearings; with a diverse range of customers and markets to be served, therfore 

integrated management systems should have a well-defined and planned structure to comply 

with the needs of production mixed between series and custom products. Under this aspect, the 

Enterprise Architecture was found, with origin from Information Technology, it seeks detailed 

mapping and activities planning. Within the existing tools of Enterprise Architecture the 

TOGAF Framework was chosen for a deep study of process iterations, so a system of auxiliary 

indicators could be used together in a system of management indicators, provided by analysis 

of the Zachman Framework, to guide improvement projects. This study presented the analysis 

of the defects with higher degree of influence on quality indicators, whether in the auxiliary 

indicating the highest occurrences or as financial, with a reduction in the cost of non- quality. 

The defect reduction from projects led from those analyses yielded a reduction of 49 % 

occurrence in a sustainable manner and confirming the purpose of the research to make 

improvements while restructuring integrated management systems in a metal mechanics 

industry using the TOGAF architecture framework as an aid for process mapping and 

improvements analysis. 

 

Keywords: Integrated Management Systems; Mapping; TOGAF; Zachman; Enterprise 

Architecture. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em um mundo globalizado a visão estratégica torna-se crucial para a sobrevivência de 

uma empresa e, sendo assim, a estrutura que será constituída por essa visão possui criticidade 

de nível igual, seja na visão do mundo dos negócios ou na implementação de sistema de gestão 

integrados (Qualidade, Meio Ambiente, Saúde Ocupacional e Segurança no Trabalho e 

Responsabilidade Social). 

  Com o crescimento da adoção e implementação de sistemas de gestão normalizados, 

sistemas relacionados à qualidade como a NBR ISO 9001, ao meio ambiente NBR ISO 14001, 

a segurança e saúde ocupacional OHSAS 18001; as empresas começaram a ter crescimento de 

forma organizada e sustentável nos âmbitos das três normas. 

Porém, ainda assim, questões que competem a todas as normas se mantém instáveis, por 

exemplo: como modelar o sistema; como avaliar o crescimento, como avaliar a métrica, qual 

método de avaliação que garante a tomada de decisão mais apropriada para atingir os objetivos 

e metas da organização para o próximo ciclo ou ano fiscal. 

A avaliação de indicadores é o método utilizado em larga escala para avaliar a eficiência 

da organização, entretanto, como escolher o modelo de integração ou como avaliar a adequação 

do modelo, continua sendo uma incógnita para a gestão. 

Esta pesquisa procura convergir duas áreas ainda não diretamente correlatas para uma 

análise profunda de processos e organização de uma empresa, com a finalidade de garantir a 

melhoria contínua e a sustentabilidade da organização, portanto, inicialmente serão 

apresentados neste capítulo um resumo sobre a empresa e o mercado na qual ela está inserida, 

conceitos de sistemas de gestão, e arquitetura corporativa; na continuidade,  apresenta-se a 

pergunta da pesquisa, a motivação e a hipótese que alimentam os objetivos e dão sustentação 

para a metodologia e o estudo dos demais capítulos da pesquisa. 

1.1 CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO NA EMPRESA PESQUISADA 

Esta pesquisa foi realizada em uma empresa que atua no mercado de rolamentos 

especiais ou elementos de giro de grande porte, cujo segmento está conectado a diversas 

aplicações, contemplando o mercado de entretenimento em energia renovável. A especificidade 

dos elementos de giro tem por sua aplicação o intuito de reduzir esforços mecânicos de grandes 

conjuntos em relação às suas movimentações. 
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Os rolamentos ou elementos de giro são fabricados a partir de dois ou mais anéis 

forjados, e laminados com esferas dentro de cavidades denominadas pistas. Estes produtos 

necessitam de outros elementos que os auxiliem na separação das esferas e na lubrificação. 

Estes componentes podem ser de diversas ligas metálicas e com diferentes tratamentos térmicos 

a partir dos esforços mecânicos que o produto foi projetado a suportar. 

Alguns exemplos destes mercados são as Rodas Gigantes, as Montanhas Russas e outros 

aparelhos que apresentam movimento de rotação em parques de diversão e que possuem o 

elemento de giro para reduzir o atrito e, consequentemente, os esforços do conjunto acionador 

que realiza o movimento. Outros exemplos de aplicações são as esteiras transportadoras de 

minério, equipamentos de construção civil, como escavadeiras e gruas, torres de antenas e 

radares, trens, ônibus seccionados, torres de energia eólica e bases de placas solares para 

fazendas de geração de energia. 

Estas formas de utilização também são encontradas em atividades militares e 

aeroespaciais, no entanto, este tipo de mercado, exige níveis elevados de sigilo e qualidade em 

suas aplicações. Com esta dispersa gama de mercados a serem atendidos, as empresas deste 

ramo têm a necessidade de se adequar aos mais variados requisitos relacionados à qualidade, 

meio ambiente, saúde e segurança ocupacional, estudos estatísticos específicos e ensaios 

destrutivos e não destrutivos. 

Conforme as complexidades das atividades e dos requisitos do mercado crescem ao 

longo do tempo, a necessidade de formalização de um sistema de gestão robusto se torna cada 

vez mais relevante. 

A adoção de indicadores apresenta-se complexa, pois a produção se comporta de forma 

mista, entre produção em série de baixo volume e produção de produto por encomenda. Como 

as máquinas e as esteiras transportadoras de minérios são produzidas sob encomenda e 

dimensionadas para uma localidade específica, todos os componentes internos, incluindo 

elementos de giro, são dimensionados de acordo com uma aplicação específica. 

 Quando este produto é produzido, a única vez em que ele se repete em processo é 

durante a sua substituição, por fim de sua vida útil. Este modelo necessita de um sistema de 

gestão dedicado a esta estrutura e lógica de produção, porém devido à diversificação do 

mercado a mesma estrutura e a gestão são compartilhadas com um mercado emergente que tem 

necessidades de qualidade em nível de competitividade elevadas, utilizando-se de ferramentas 

consagradas na indústria automobilística para sua estruturação. 
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A escolha do método de gestão e de avaliação torna-se um desafio de alta complexidade, 

pois existem dois modelos de mercado operando de forma combinada e com ramificações de 

requisitos com diferentes níveis de complexidade. 

A adoção de uma gestão seguindo benchmarks da indústria automotiva pode ser 

realizada, porém com ressalvas para os volumes de produção, uma vez que no mercado seriado 

os volumes de produção anuais são menores do que a produção de uma indústria automotiva de 

porte compatível em um mês. Pode-se exemplificar, a empresa pesquisada produz 1.200 

produtos por ano, em comparação as indústrias automotivas produzem mais de 30.000 produtos 

por mês, como a unidade da Honda no Japão. 

A desvinculação completa de ferramentas consagradas como melhores práticas, torna-

se inviável na medida em que determinados mercados a torna um requisito básico para o 

fornecimento de produtos. A temperança é fundamental durante a análise dos dados e 

resultados, ao passo que a disponibilidade de máquinas para a produção de amostras, o custo 

de amostras e os lotes piloto representam uma perda de valor expressivo para a receita da 

empresa. 

As amostras para estudo também se tornam complexas de se avaliar, pois as próprias 

dimensões dos produtos fazem com que eles tenham extensos tempos de processo, resultando 

em amostras consideravelmente menores se comparadas com as utilizadas em indústrias de 

produtos seriados de grande volume. 

Dentro destas complexas entradas de requisitos de gestão e processos, percebe-se a 

necessidade de se estudar uma estruturação otimizada dos Sistemas de Gestão Integrados. 

Os sistemas de gestão integrados são fundamentados em normas que visam boas práticas 

e estruturas mínimas para quaisquer aplicações, seja para empresas relacionadas à prestação de 

serviços ou indústrias metalúrgicas de todos os portes. 

1.2 SISTEMAS DE GESTÃO 

 

Segundo Juran (1979) os países aliados durante a Segunda Guerra Mundial se uniram 

para deter os países do eixo e embora fossem aliados, possuíam diferenças quanto aos costumes, 

religião e língua, ademais de sua forma de utilizar a munição, veículos e unidades de medida. 
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Devido a essas diferenças, por exemplo, as munições não podiam ser compartilhadas 

pelas forças que lutavam lado a lado e para impedir tal incompatibilidade, foram criadas as 

primeiras normas militares, cujo mérito foi reconhecido pela indústria civil, que passou a aplicar 

a normalização de forma sistemática.   

Juran (1979) sintetizou a função gerencial da qualidade como sendo Planejar, Controlar 

e Melhorar todas as atividades relevantes para o bom desempenho estratégico da empresa e esse 

enfoque ficou conhecido como “Trilogia de Juran. ”. 

Entretanto, o esforço de normalização na indústria foi localizado e cada país criou o seu. 

Um dos pontos comuns destas normas, contudo, era a dependência de altos níveis de inspeção 

do produto final, sem a preocupação com o processo de fabricação. Ademais do objetivo de 

uniformizar o trabalho dos inspetores.  

Ainda conforme o autor, durante as décadas de 60 e 70, a ciência do controle da 

qualidade evoluiu, passando da inspeção em massa para o conceito do controle da qualidade 

em toda a organização.  

Lamprecht (1995) explica que a Comunidade Europeia reconheceu em 1985 que a 

existência de vários regulamentos técnicos e normas nacionais dos Estados-Membros, 

constituíam um obstáculo real que impedia o desenvolvimento do pleno potencial competitivo 

da Europa, por meio da seguinte resolução nos seus princípios básicos:  

a) A harmonização legislativa limita-se à adoção das exigências essenciais de segurança 

com as quais produtos lançados devem estar conformes, a fim de gozar de livre movimento por 

toda a comunidade;  

b) A tarefa de redigir as especificações técnicas necessárias para a produção e colocação 

no mercado de produtos conformes com as exigências essenciais que são confinadas aos órgãos 

de normalização competentes;  

c) As especificações técnicas não são obrigatórias e mantêm sua condição de normas 

voluntárias;  

d) As autoridades nacionais são obrigadas a reconhecer que os produtos manufaturados 

em conformidade com as normas harmonizadas, presumivelmente estão em conformidade com 

as exigências essenciais estabelecidas. Desta forma, cabe ao produtor a escolha de não fabricar 

em conformidade com as normas, o que pode sugerir que ele tem a obrigação de provar que 

seus produtos atendem aos requisitos. 
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Com a multiplicação das normas, surgiu a necessidade de se criar um conjunto 

harmônico, universalmente conhecido e aceito, de normas genéricas sobre a garantia da 

qualidade aplicável a todo ramo de negócios. Esta necessidade foi atendida pela International 

Organization for Standardization (ISO), por meio do comitê técnico ISO/TC 176: Gestão da 

Qualidade e Garantia da Qualidade. 

International Organization for Standardization – (ISO) - é a sigla de uma organização 

internacional, não governamental, que elabora normas internacionais, fundada em 23 de 

fevereiro de 1947, com sede em Genebra, na Suíça. Fazem parte da ISO entidades de 

normalização de noventa e um países, representando mais de 95% da produção industrial do 

mundo. 

No Brasil a tradução destas normas é realizada pela ABNT, Associação Brasileira de 

Normas Técnicas; sendo realizada em foro com o corpo internacional da ISO e com 

participantes das indústrias. 
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1.2.1 NBR ISO 9001 

 

A norma NBR ISO 9001 tem como objetivo especificar os requisitos para o Sistema de 

Gestão da Qualidade de uma organização, que necessita demonstrar capacidade de fornecer 

produtos, de acordo com as necessidades do cliente, de forma a aumentar a sua satisfação por 

meio da melhoria contínua do sistema e da capacidade de assegurar a conformidade do produto 

produzido com base nos requisitos do cliente (NBR ISO 9001, 2008; JORGENSEN, REMMEN 

e MELLADO, 2007). 

Permitindo assim que não apenas os produtos atuais tenham um processo robusto, mas 

que todo projeto que for desenvolvido, também apresente estas características e, acima de tudo, 

que este sistema esteja em desenvolvimento contínuo para a sua melhoria, apoiado em decisões 

tomadas em fatos e não conformidades gerenciadas e controladas.  

Esta norma não estipula métodos de avaliação do sistema, salvo as auditorias internas, 

que em seu foco avaliam os requisitos normativos e iterações entre os processos, ficando uma 

lacuna para o meio de avaliação e para a escolha dos indicadores para a análise crítica pela 

direção. 

 

1.2.2 NBR ISO 14001 

 

Esta norma especifica os requisitos relativos a um Sistema da Gestão Ambiental, 

permitindo a uma organização desenvolver e implementar uma política e objetivos que 

considerem os requisitos legais e outros por ela subscritos, ademais de informações referentes 

aos aspectos ambientais significativos. Aplica-se aos aspectos ambientais que a organização 

identifica como aqueles que possa controlar e aqueles que possa influenciar. Em suma, esta 

norma não estabelece critérios específicos de desempenho ambiental (ISO 14001, 2004; 

JORGENSEN, REMMEN e MELLADO, 2007). 

Semelhante à norma anterior, essa também tem como objetivo um Sistema de Gestão, 

porém com a finalidade de garantir que a empresa possua um método de gestão para seus 

impactos ambientais ou impactos em que a organização tenha capacidade de influenciar. No 

entanto, esta norma não estabelece metas, mas coloca em sua premissa a melhoria contínua do 

sistema.  
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1.2.3 OHSAS 18001 

 

Esta norma, denominada Occupational Health and Safety Assessment Services 

(OHSAS), em português, Série de Avaliação da Segurança e Saúde no Trabalho, especifica os 

requisitos relativos a um Sistema de gestão na área de Segurança e Saúde do Trabalho (SST), 

de forma a permitir que uma organização controle os seus riscos e melhore o seu desempenho 

no que se refere à SST. A OHSAS 18001 não especifica os critérios de desempenho específicos 

da SST e nem fornece especificações detalhadas para a concepção de um sistema de gestão 

(OHSAS 18001, 2007; JORGENSEN, REMMEN e MELLADO, 2007). 

A OHSAS 18001, como uma das normas utilizadas para este estudo, tem como objetivo 

principal a capacitação de uma organização, no sentido de implantar, manter e melhorar um 

Sistema de gestão relacionado à segurança e saúde ocupacional, à redução e eliminação de 

riscos, ao atendimento a legislação local e à conscientização dos colaboradores com relação à 

segurança. Assim como a norma ISO 14001, a OHSAS 18001 também não estabelece metas ou 

modelos de avaliação, exceto por meio de auditoria, mas estipula em sua premissa a melhoria. 
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1.3 ARQUITETURA CORPORATIVA 

 

A arquitetura corporativa teve seu início em 1987 com Zachman, que propôs uma 

estrutura, ou Framework, para organizar o pensamento e avaliar as necessidades de estruturação 

de um processo, projeto de forma a visar a garantia de completude para o desenvolvimento. 

De acordo com Zachman (2003) não seria necessário mais do que um levantamento de 

700 anos de História, para se exemplificar como a arquitetura de informações foi criada. Uma 

vez que se realiza uma atividade, a mesma tem um grau de complexidade; a partir do momento 

em que o grau de complexidade aumenta, invariavelmente será necessário escrever em algum 

lugar como realizar a atividade, criando a arquitetura da atividade. 

Na arquitetura de informações há um conjunto de representações que ocorrem durante 

o processo de construção de um complexo produto de engenharia, que representa a diferença 

de perspectivas dos diferentes participantes, ou seja, o mesmo produto pode ser descrito para 

diferentes propósitos, de maneiras diferentes, resultando variados tipos de descrições. Em suma, 

para cada tipo de descrição existem diferentes perspectivas e representações para cada um dos 

participantes (ZACHMAN, 1987). 

A partir deste princípio, uma estrutura proposta por Zachman em 1987 demonstra a 

percepção de um produto a partir das diferentes arquiteturas, conforme Quadro 1. 

Quadro 1 - Framework Zachman 

  

Descrição I 

 

Descrição II 

 

Descrição 

III 

 

Descrição IV 

 

Descrição V 

 

Descrição 

VI 

 

Orientação 

 

Material 

 

Função 

 

Local 

 

Pessoas 

 

Tempo 

 

Propósito 

 

Foco 

 

Estrutura 

 

Transformar 

 

Fluxo 

 

Responsabilidade 

 

Dinâmica 

 

Motivação 

 

Descrição 

 

Do que a coisa 

é feita 

 

Como a coisa 

funciona 

 

Onde o fluxo 

(conexões) 

existem 

 

Quem faz o que 

 

Quando 

Ocorre 

 

Por que as 

decisões 

ocorrem 

 

Exemplo 

 

Lista de 

materiais 

(componentes) 

 

Especificaçõe

s funcionais 

 

Desenhos 

 

Organograma 

 

Programação 

de produção 

 

Hierarquia 

de objetivos 

 

Modelo 

descritivo 

 

Peça – Relação 

– Peça 

 

Entradas – 

Processo – 

Saídas 

 

Local – 

Ligação – 

Local 

 

Organização – 

relata – 

Organização 

 

Evento – Ciclo 

– Evento 

 

Objetivo – 

precedente 

– objetivo 

Fonte: Adaptado de Zachman, (1987). 
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Este quadro pode ser explicado a partir do modelo descritivo e do exemplo. Um estudo 

com este Framework procura inicialmente definições que servem de base para estruturar o 

pensamento e conhecimento, correlacionando listas de materiais ou componentes, que se 

desdobram com necessidades de especificações funcionais. São os desenhos quem estabelecem 

estas especificações e é o organograma, por exemplo, quem dita quais departamentos ou 

processos utilizam deste componente e a necessidade de uma programação de produção deste 

produto e, uma hierarquia entre os demais produtos, de qual será realizado e alimentando a 

programação, quando produzir. 

Conforme Emery e Hilliard (2009), dentro de sistemas e engenharia de software, a 

estrutura de arquitetura é um termo que remonta a década de 1970. Uma estrutura corporativa, 

arquitetura ou Framework são denominações de uma estrutura pré-fabricada para que se possa 

organizar sua arquitetura corporativa em visões complementares. O quadro de John Zachman 

para arquitetura de sistemas de informação é frequentemente citado como inspiração para os 

demais quadros de arquitetura moderna.  

Ainda em outra definição, a arquitetura corporativa é compreendida como um modelo 

de maturidade que fornece uma métrica, ou escala, para a compreensão de onde a organização 

está, e quais medidas são necessárias para levá-la ao próximo nível de maturidade 

(SCHEKKERMAN, 2006). 

A arquitetura corporativa possibilita: 

 Avaliar impactos no negócio de mudanças causadas por fusões, aquisições ou 

mudanças de estratégia; 

 Identificar impactos de melhorias em processos de negócio; 

 Detectar impactos de desastres e planos de recuperação; 

 Tratar em questões de gestão da segurança e padrões de arquitetura. 

Enfim, a arquitetura corporativa fornece as informações necessárias para conduzir 

adequadamente projetos de mudanças (ROMERO, 2013). 

Há várias possibilidades com relação à arquitetura corporativa, como por exemplo, 

mapear uma estratégia passando pelo mapeamento de processos de negócio, que a sustentam, 

passando pelos sistemas de informação (SI) que tem por finalidade automatizar estes processos 

de negócio, identificando a infraestrutura tecnológica disponível para a execução destes 

sistemas.  
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Além disto, não apenas o estado atual é mapeado, mas também o futuro, de onde advêm 

as melhorias e de onde se firma a estratégia para o futuro da organização, tornando-se necessário 

avaliar o que não existe hoje e que deve ser desenvolvido (BELLOQUIM, 2009). 

Outro exemplo de utilização da arquitetura corporativa acontece na Finlândia, cuja 

tendência atual, no setor público, é a reforma da administração pública para ser direcionada aos 

serviços eletrônicos e modelos administrativos gerenciais. Para tanto, Frameworks de 

arquitetura são aplicadas, como a Enterprise Architecture (EA), usada para alinhar as 

estratégias e os processos de informação (VALTONEN, SEPPÄNEN e LEPPÄNEN, 2009).  

Constata-se também, que essa amplitude de recursos, tem requerido a construção de um 

metamodelo de gestão, sendo que este deve ser realizado por meio da construção das pontes de 

integração entre cada requisito dos diferentes modelos de referência (PAGLIUSO, 2010).  

Uma oportunidade foi encontrada ao se utilizar parte desta estrutura com a finalidade de 

compreender melhor as atividades e premissas requisitadas pelos sistemas. Requisitos de 

clientes e suas atividades internas, garantindo assim uma análise de como avaliar a saúde da 

empresa e como garantir sua melhoria contínua, mantendo sua competitividade no mercado. 

 

1.4 PERGUNTA DE PESQUISA 

 

Considerando o cenário descrito uma pergunta de pesquisa relevante é: Frameworks de 

arquitetura corporativa podem auxiliar na reestruturação de um Sistema de Gestão Integrado 

promovendo melhorias organizacionais? 

 

1.5 MOTIVAÇÃO 

 

A necessidade de uma melhor reestruturação interna, da empresa em questão, requisita 

um modelo estruturado para o mapeamento das necessidades e atividades internas, propiciando 

sua melhoria contínua e, consequentemente, sua competitividade, ao avaliar a saúde geral da 

empresa. 
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1.6 OBJETIVO GERAL 

 

Apresentar melhorias para a reestruturação de Sistemas de Gestão Integrados em uma 

empresa da indústria metal mecânica utilizando o Framework de arquitetura TOGAF como 

auxílio para o mapeamento dos processos e análise de melhorias. 

 

1.6.1 Objetivos específicos 

 

 Apresentar uma aplicação das soluções encontradas na arquitetura corporativa 

que auxilia nos métodos de mapeamento e planejamento dos sistemas de gestão 

integrados; 

 Propor um novo conjunto de indicadores gerenciais e de apoio para alavancar 

melhorias; 

 Apresentar melhorias advindas desta análise e analisar seus resultados. 

 

1.7 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

A metodologia utilizada para esta pesquisa é um Estudo de Caso, baseado em uma 

empresa Metalúrgica, no âmbito de sua Política de Gestão, para que atenda a sua Estratégia 

Empresarial, as quais também poderão ser utilizadas em outras organizações. 

 

1.8 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho está estruturado da seguinte maneira: 

Inicialmente no Capítulo 1, apresentou-se a Introdução do trabalho onde são descritos 

aspectos relacionados ao mercado no qual a empresa do estudo está inserida e conceitos de base 

para o estudo dos demais capítulos da pesquisa. 
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No capítulo 2 apresenta-se o referencial teórico e um levantamento sobre sistemas de 

gestão, apresentando modelos e níveis de integração, assim como uma breve contextualização 

sobre a arquitetura corporativa. 

No capítulo 3 apresenta-se a Metodologia da pesquisa, contendo o planejamento, a 

condução do estudo de caso múltiplo e único e suas generalidades, ademais da justificativa da 

escolha desta metodologia aplicada à empresa pesquisada. 

O capítulo 4 apresenta os experimentos, resultados e discussões, analisando-se os 

resultados dos modelos elaborados e os resultados a partir da aplicação de novos indicadores 

para os processos. 

Por fim, no capítulo 5 apresenta-se a conclusão desta pesquisa.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo visa a contextualização dos aspectos a serem abordados no estudo de caso, 

assim serão apresentados os sistemas de gestão normatizados, o conceito de integração de 

sistemas e as estratégias e níveis de integração. Sequencialmente são apresentados conceitos de 

base com relação à arquitetura corporativa, por meio da metodologia de Zachman e pelo 

Framework TOGAF. Ao final, são apresentadas algumas aplicações da arquitetura corporativa. 

 

2.1 SISTEMAS DE GESTÃO INTEGRADOS: CONCEITOS E ABORDAGENS 

 

Como os sistemas integrados são um dos pontos abordados nesta pesquisa, temos de 

definir como estruturar de forma eficiente estes sistemas, a fim de reduzir ou eliminar 

ambiguidades causadas por deficiências de definição de objetivos, responsabilidades e metas. 

Pesquisas feitas em Portugal (SAMPAIO, SARAIVA e DOMINGUES, 2012), Itália 

(SALOMONE, 2008) e Irã (HAMIDI, 2012) mostram os benefícios em diversas organizações 

e em diversos contextos políticos, relacionados à redução de custos e aumento da produtividade, 

diretamente relacionados a melhorias no sistema de gestão integrado. Um estudo na Espanha 

acompanhou os resultados e as melhorias no sistema de gestão de várias organizações; com o 

intuito de mostrar gerencialmente, as melhorias nos aspectos de maior dificuldade da gestão de 

um sistema integrado, resultados que compreendem, desde o treinamento e conscientização, o 

aumento na qualidade e produtividade da empresa (SIMON, et al., 2011). 

 

2.2 PRINCIPAIS DESAFIOS 

 

Zeng, Shi e Lou (2007) realizaram na China, um estudo com o intuito de levantar uma 

larga amostra de empresas que estavam implantando um sistema integrado e outras que já 

possuíam. Vários aspectos foram levantados, como por exemplo, os fatores que mais dificultam 

a implantação e o gerenciamento de um sistema integrado. 

Neste estudo, 61 empresas foram pesquisadas, empiricamente pelos gestores, para 

identificar os itens de maior relevância ao se avaliar um SGI e o processo de integração. Após 
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este questionário, foi elaborada uma lista das características críticas, no processo de integração 

e gestão de sistemas a partir da amostra, conforme dados da Tabela 1. 

Tabela 1 - Influência de aspectos externos e internos 

Item Quantidade de respostas Índice de relevância 

Aspectos internos  

Recursos Humanos 27 44 

Estrutura Organizacional 14 23 

Cultura Organizacional 8 14 

Compreensão e percepção 6 11 

Outros 5 8 

Total 61 100 

Aspectos Externos  

Orientação técnica 20 33 

Órgãos certificadores 18 30 

Stakeholders e clientes 8 14 

Ambientes institucionais 8 14 

Outros 7 11 

Total 61 100 

Fonte: Adaptado de Zeng, et al, (2007) 

 

Esta tabela mostra que a falta de estrutura é um ponto chave na performance do sistema 

e os recursos humanos em conjunto com a falta de compreensão e orientação técnica provocam 

uma má estruturação dos sistemas de gestão integrados. 

No mesmo estudo, também foram questionadas 104 empresas, que apresentam 

múltiplos sistemas de gestão implementados, cujas perguntas tiveram como objetivo fornecer 

uma visão ponderada do impacto de cada provável problema no sistema de gestão, gerando 

assim um índice de relevância, a partir da soma dos valores respondidos pelo máximo valor 

possível, para cada item multiplicado pela quantidade de respostas que a pergunta recebeu 

(ZENG, et al. 2007).  
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Tabela 2 - Desafios internos da organização 

Item Categoria Índice de relevância 

Gerar complexidade do sistema de gestão 1 0,917 

Baixa eficiência de gestão 2 0,895 

Acarreta com incompatibilidade cultural 3 0,874 

Hostilidade dos colaboradores 4 0,831 

Aumenta custos de gestão 5 0,809 

Elimina recursos humanos 6 0,776 

Baixa troca de informações 7 0,649 

Aumenta burocracia 8 0,615 

Fonte: Adaptado de Zeng, et al, (2007) 

 

Aspectos culturais, regionais e políticos podem influenciar significativamente estes 

sistemas e costumes relacionados à cultura podem se tornar riscos. No entanto, a troca de 

filosofia necessária não é feita de forma rápida, muito menos simples, pois uma série de 

resistências pode ocorrer. 

Com a implementação e integração dos sistemas, aspectos como a complexidade de se 

gerir ou da troca de paradigmas, tanto para sistemas integrados ou paralelos, torna-se um 

desafio; deste estudo as semelhanças entre as duas filosofias, no quesito dificuldades, torna-se 

aparente, porém ainda não nos indica qual é o método para a solução destes problemas. 

Troca de filosofias, mudanças culturais e habituais podem durar anos ou décadas e o 

esforço necessário para esta tarefa é difícil de mensurar, pois a complexidade do sistema tende 

a aumentar na medida em que mais sistemas são agregados, portanto a análise de quais sistemas 

de gestão é necessária e a redução de sistemas, quando possível, tende a reduzir os esforços de 

integração nas empresas, no qual o sistema ainda é primitivo. 

Na medida em que a organização torna-se bem sucedida em seu mercado ou em relação 

ao seu público, logo ela passa a ter a tendência de se cristalizar, enrijecendo suas estruturas, 

estratégias, posturas, procedimento e atitudes. Pode-se dizer que nestas situações, se algo deu 

certo, não há porque mudar, adotando assim uma postura de “não mexer em time que está 

ganhando” (COSTA, 2012). 

De acordo com Shahzad (2012) a visão de imutabilidade é particularmente prejudicial, 

pois limita a análise da visão estratégica. Este fenômeno pode permitir que a empresa 

desenvolva-se bem ou de forma errônea e é por esta razão que as empresas precisam identificar 

a diferença entre visões positivas, negativas e os pontos fortes e débeis. Todas as posições têm 

em si, seus pontos positivos e negativos, sendo assim, a visão estratégica e o planejamento da 

empresa devem ser completos e compreender os aspectos negativos, evitando que as empresas 

caminhem rumo ao fracasso, como exemplo: os impactos ambientais.  
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A estrutura do sistema tende a ter grande influência neste quesito, o modo de se 

estruturar e alinhar os objetivos pode aumentar a burocracia em sistemas paralelos e aumentar 

a complexidade de estabelecer metas nos sistemas integrados, em conjunto com suas 

respectivas responsabilidades.  

 

2.3 SGIS: ESTRUTURAS E NÍVEIS DE INTEGRAÇÃO 

 

Antes de avaliar o modelo de integração, o conceito de nível deve ser abordado, pois a 

definição de um nível de integração pode definir de forma decisiva o rumo e a estrutura a se 

adotar. 

Em sua análise mais simples o SGI pode apresentar três níveis de integração: 

a) Correspondência; 

b) Generalização; 

c) Integração. 

 

a) Correspondência: 

É o estudo das similaridades entre os sistemas, o alinhamento entre as principais tarefas 

para a redução, as redundâncias criadas pelos sistemas paralelos, a unificação de documentos e 

a redução das ambiguidades.  

Em resumo, pode-se estabelecer como objetivo alguns itens: 

• Redução de documentos e registros; 

• Redução da burocracia; 

• Redução de custos pela melhor utilização dos recursos dedicados ao sistema; 

• Simplificação das auditorias internas e externas. 

Este nível de integração pode ser considerado como o modelo inicial da integração de 

sistemas. Mais adiante se encontra o sistema de generalização. (Uma análise mais detalhada da 

comparação entre as normas pode ser encontrada no apêndice A). Este passo tem como objetivo 
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estabelecer um modelo genérico, que compreenda todas as necessidades dos sistemas existentes 

e que será implantado na organização, de forma a ser estruturado como um modelo de melhoria 

contínua, estruturando-o no ciclo PDCA.  

Os itens que caracterizam esta etapa podem ser listados como um complemento da 

correspondência entre sistemas, explicando: 

• Maior foco nas inter-relações – aumento da sinergia e melhor visão dos trade-

offs entre sistemas; 

• Objetivos são bem definidos, acompanhados e balanceados em conjunto. 

• Responsabilidades e organizações são definidas em apenas uma estrutura. 

Este tipo de integração já apresenta melhorias significativas com relação ao tipo de 

correspondência, pelo fato de eliminar barreiras entre sistemas. Os objetivos ainda são definidos 

de forma separada, porém de maneira que siga um alinhamento vertical mais sólido em relação 

às suas integrações. (Mais informações estão contidas no anexo 1). 

b) Integração 

É a etapa final na integração dos sistemas. Além de alinhar todas as características 

anteriores, esta etapa é caracterizada pelo objetivo de se desenvolver uma cultura 

organizacional. Este é um passo ambicioso para a estruturação da empresa, que tem como 

objetivo os recursos internos e externos. Com ganhos não apenas internos à organização, mas 

também as melhorias externalizadas, a fim de atingir um desenvolvimento mais sustentável e 

com maior responsabilidade social (JORGENSEN et al., 2007).  
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2.4 MODELOS DE INTEGRAÇÃO 

 

Uma série de modelos de integração pode ser encontrada nas revisões bibliográficas, 

neste passo de modelamento, duas grandes áreas são divididas entre os modelos: sistemas 

paralelos e sistemas integrados. 

Uma discussão levanta dois modelos genéricos representando essas duas estruturas; 

conforme as figuras abaixo, as diferenças tornam-se mais evidentes graficamente com relação 

ao alinhamento de objetivos (WILKINSON, 1999). 

Na Figura 1, pode-se verificar que os objetivos são tratados como entidades separadas, 

e entre si, paralelas; isto causa as barreiras interdepartamentais que acabam por impedir a 

melhoria do sistema após certo nível de maturidade. 

 

Objetivo Objetivo Objetivo 

G
es

tã
o
 d

a 
Q

u
al

id
ad

e
 

G
es

tã
o
 A

m
b
ie

n
ta

l 

O
u
tr

o
s 

Figura 1 - Objetivos paralelos 

Fonte: Adaptado de Wilkinson, 1999. 

 

Na Figura 2, observa-se a interação entre os sistemas para atingir um objetivo único; 

esta é a integração entre sistemas de gestão. A perseguição de metas em comum considerando 

trade-offs entre seus sistemas e procurando a melhoria contínua dos sistemas por completo. 
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Figura 2 - Objetivos unificados 
Fonte: Adaptado de Wilkinson, 1999. 

 

Jonker e Karapetrovich (2004) propõem um modelo que foi considerado 

particularmente interessante pelo fato de permitir uma expansão não limitada; divido em três 

grupos de gerenciamento o modelo proposto visa a integração de quantos sistemas forem 

necessários pela interação das necessidades de cada um de seus clientes, ou sistemas, nos 

sistemas de gerenciamento de atividades da empresa. 

É possível visualizar na Figura 3 este planejamento, no qual não são definidos os 

departamentos ou atividades delimitadas para cada processo. Neste modelo os stakeholders 

principais envolvidos em um sistema de gestão são:  

- Clientes,  

- Comunidade,  

-Colaboradores,  

-Sociedade,  

-Donos ou Acionistas. 
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Figura 3 - Modelo de sistema de gestão genérico.  

Fonte: Adaptado de Jonker e Karapetrovich, (2004). 

 

Clientes estão diretamente ligados aos objetivos e processos, visando a garantia da 

qualidade e a conformidade dos produtos adquiridos. 

A comunidade está interessada na gestão ambiental, nos impactos advindos das 

operações da empresa em seu local de residência e no futuro da região onde a empresa está 

instalada. A manutenção e o aumento do alinhamento da organização e das variáveis ambientais 

são tarefas difíceis, principalmente porque cada grupo de variáveis muda de acordo com uma 

dinâmica própria e cada mudança impõe novas ou diferentes demandas ao grupo administrativo 

(ANDRADE, AMBONI, 2009). 

Os Colaboradores se tornam um stakeholder crítico do ponto de vista da gestão de 

segurança e saúde ocupacional, pois enfrentam os perigos e riscos em suas atividades, assim 

toda a melhoria advinda da gestão bem estruturada beneficia os colaboradores. 

Este último item, também possui como interface a sociedade, por causa da segurança 

dos colaboradores e, em conjunto com o sistema de gestão ambiental, a segurança e 

prosperidade da região, no qual a empresa está instalada. 

Os donos ou acionistas são importantes na análise, pois dependem de um bom 

planejamento e funcionamento dos sistemas para a garantia do retorno fiscal, sem riscos 
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elevados; tanto pelo fator de qualidade, quanto por envolvimento em autuações ou problemas 

graves de cunho trabalhista ou ambiental. 

Este modelo tem uma característica interessante, pelo fato de dividir em três macro 

etapas o ciclo do gerenciamento. São eles: gestão de metas, gestão de processos e gestão de 

recursos. 

A Gestão de metas tem como objetivo estruturar o processo de análise do ambiente 

interno da organização, este conjunto avalia a métrica e as metas supervisionando e governando 

as demais operações. 

A Gestão de processos emprega os objetivos estipulados pelo processo anterior, 

requisita a necessidade de recursos para a execução destes objetivos, emprega e retro alimenta 

a gestão de metas com os resultados obtidos. 

Neste módulo se concentra o núcleo da organização, local onde se encontram os 

controles operacionais e onde os processos são planejados; neste conjunto de operações também 

estes processos são controlados e a sua conformidade é avaliada de acordo com o planejado. 

O último conjunto de operações, a Gestão de recursos, compreende insumos para 

consumo e recursos humanos. Neste ponto, estrutura-se o processo de aquisição, treinamento 

de colaboradores, disponibilização e manutenção destes recursos. 

 

2.5 ASPECTOS HISTÓRICOS DO CONCEITO DE ESTRATÉGIA EMPRESARIAL 

 

O período entre 1880-1900, nos Estados Unidos, tornou-se conhecido como a era da 

“Revolução Industrial”, e foi considerado um período de extraordinária turbulência estratégica. 

Os primeiros empreendedores industriais devotaram a maior parte de suas energias à criação da 

moderna tecnologia de produção, estabelecendo em torno dela a tecnologia organizacional e 

demarcando suas parcelas no mercado, portanto o conceito de concorrência, da maneira que é 

vista hoje, não começou a evoluir antes de 1880 (ANSOF, 1983). 

O conceito que se conhecia anteriormente era o de dominar ou absorver o concorrente, 

Ansoff (1983), por exemplo, relata as várias etapas da Revolução Industrial e como a moderna 

história do comércio nos Estados Unidos começa (1820 - 1830).  

Inicialmente, criou-se uma rede de canais e, em seguida, um sistema ferroviário que 

interligava o país de um extremo ao outro, o que desencadeou um processo de unificação 
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econômica.  Um fluxo de invenções básicas, como a máquina a vapor, a máquina de 

beneficiar algodão, o processo de produção de aço de Bessemer e a vulcanização da borracha 

proporcionou a base tecnológica para uma rápida largada industrial.  

A invenção tecnológica avançou juntamente com a invenção social e o desenvolvimento 

de uma das organizações mais bem sucedidas e influentes na história da firma comercial. A 

produção em massa que era o centro das atenções, a partir de 1990 se deslocou para o 

desenvolvimento e a consolidação da estrutura industrial, que durou até a década de 1930, 

chamado de a “era de produção em massa”. O conceito de marketing era direto e simples: a 

firma que oferecesse um produto padronizado, ao preço mais baixo, seria a vencedora.  

Esta ideia foi sucintamente resumida em uma frase de Henry Ford (o primeiro da estirpe 

dos Ford), que em resposta a uma sugestão a favor da diferenciação do produto, respondeu a 

seu pessoal de vendas: “Ofereça-lhes um automóvel (modelo T ou Ford Bigode) de qualquer 

cor, desde que seja preta”. Ainda, segundo Ansoff (1983), com a invenção efetiva do transistor, 

em 1946, o avanço de conhecimentos se tornou concreto: um novo dispositivo operacional 

específico surgiu e recebeu a denominação de transistor. Na medida em que as características 

físicas e operacionais do transistor passaram a ser mais bem compreendidas, avaliar o impacto 

em potencial sobre a indústria, tornou-se cada vez mais possível. 

Outro aspecto é apresentado por Lobato (1997) ao explicar que até a década de 1950, 

quando o ritmo de transformações no ambiente empresarial era relativamente lento e uniforme, 

imperava uma visão empírica e romântica de gestão. A partir deste período, quando a resposta 

às descontinuidades ambientais, começou a se tornar importante, o conceito de estratégia passou 

a fazer parte do vocabulário das empresas.  

Antigamente, o significado deste conceito não estava claro, pois de acordo com o 

sentido militar, ele era definido como “a ciência e a arte do emprego de forças em uma guerra”. 

No entanto, as atividades empresariais e os seus processos produtivos evoluíram muito nas 

últimas décadas, chegando à realidade atual, onde uma economia de escala produz frutos de 

tecnologias em constante evolução.  

Essa constante evolução exige que se desenvolva uma hierarquia de níveis em uma 

tomada de decisão, que compreende projetos, programas, planos e políticas. Obviamente, as 

políticas dão forma aos planos, programas e projetos subsequentes, que por sua vez colocam 

essas políticas em prática. As políticas estão no topo da hierarquia da tomada de decisão e na 

medida em que descemos na hierarquia, desde as políticas até aos projetos, altera-se a natureza 

da tomada de decisão (OCDE, 2012). 
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Desta maneira, é compreensível que a evolução do processo de administração 

estratégica, que pode ser entendida como um enfoque sistemático e que visa posicionar e 

relacionar a organização a seu ambiente de modo que garanta seu sucesso continuado e a 

coloque a salvo de eventuais surpresas, está relacionada com o ritmo acelerado das 

transformações que ocorrem em nosso ambiente (ANSOFF, 1992). 

Segundo Drucker (1992) a partir dos aspectos analisados é possível compreender que 

uma tomada de decisão é uma atividade estratégica, pois garante que a empresa “faça a coisa 

certa”, enquanto a atividade operacional permite que “a coisa seja bem feita”. 

 

2.6 O MÉTODO DO PDCA 

 

Deming (1986), baseado no trabalho de Schewart, preconiza que o trabalho gerencial 

deve ser feito tendo como base um ciclo de atividades gerenciais, as quais se fundamentam nas 

ações de planejar, executar o planejado, avaliar e agir de acordo com os resultados obtidos (seja 

tomando ações corretivas no insucesso ou padronizando no caso de sucesso). Este ciclo, 

conhecido como Ciclo PDCA, sigla derivada do inglês Plan-Do-Check-Act é um dos pilares 

fundamentais da gestão da qualidade. 

No Quadro 2, apresentado a seguir, mostra-se uma maneira simples de aplicar o ciclo 

PDCA à função gerencial. 
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Quadro 2 - Ciclo PDCA aplicado à função gerencial 

P     (PLAN) Quais são as minhas metas? 

Como vou atingi-las? 

D       (DO) Que tipos de educação e treinamento são necessários? 

Como vou coletar dados de execução? 

C     (CHECK) Como vou comparar dados de execução coletados com os que  

definem minhas metas? 

A     (ACTION) Como vou agir corretivamente para os necessários ajustes? 

Fonte: Deming, (1986) 

 

2.7 FRAMEWORK TOGAF 

 

O sistema TOGAF, denominado The open group architecture Framework, ou 

Framework de arquitetura do grupo aberto é software livre, que segue uma lógica que procura 

organizar a estrutura de um programa para permitir um melhor atendimento às necessidades do 

sistema e do usuário, conhecido também como stakeholder (THE OPEN GROUP TOGAF, 

2013). 

De acordo com Zachman (1992, p. 615) “a arquitetura já não é mero entretenimento 

intelectual, está se tornando imperativa para qualquer empresa que pretende jogar sério na era 

da informação”.  

Ainda segundo o autor, a arquitetura é um fator primordial em termos de 

competitividade e sobrevivência dentro do meio empresarial público e privado. O Sistema 

TOGAF teve sua primeira versão disponibilizada em 1995, pelo departamento de defesa dos 

Estados Unidos, para a gestão de uso pelo The Open Group, atual detentor oficial desta 

metodologia.  

Atualmente, o sistema está aberto para todas as empresas que possuírem interesse em se 

filiar ao grupo de desenvolvimento de código aberto e que possuem grande potencial para o 

mapeamento de requisitos e processos dentro da empresa, de forma estruturada e completa. Os 

conceitos base desta metodologia e como ela é estruturada podem ser observados na Figura 4 a 

seguir. 
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Figura 4 - Metodologia TOGAF 

Fonte: Adaptado de The Open Group TOGAF (2013). 

 

Dividido em partes, a estrutura do TOGAF tem a seguinte descrição: 

Parte I – Introdução, Revisão de conceitos e definições. 

Parte II – Método de desenvolvimento de Arquitetura, o Núcleo do TOGAF, onde 

está descrito o TOGAF ADM (Architecture Development Method), que é um manual passo 

a passo para aplicação e desenvolvimento do Framework. 

Parte III – Guia e Técnicas, uma coletânea de aplicações da ferramenta para um 

melhor estudo. 

Parte IV – Arquitetura de conteúdo de Framework, no qual contém metamodelos 

para artefatos de arquitetura, blocos de construção e outros itens de desenvolvimento 

típicos. 

 Parte V – Continuidade e ferramentas, no qual se discute a estrutura e ferramentas 

para classificar as saídas da atividade de arquitetura na empresa. 

Capacidade 

de Negócio 
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Parte VI – Modelos de Referência, uma série de modelos que incluem o modelo 

original da fundação TOGAF de arquitetura e o Modelo de Referência por Infraestrutura 

Integrada de Informação. 

Parte VII – Framework de capacidade de arquitetura, ponto onde se discute os 

processos, habilidades, papéis e responsabilidades requeridas para estabelecer a operação. 

Uma pergunta estratégica é: quem poderia se beneficiar ao implantar o uso do 

TOGAF? 

De acordo com o The Open Group TOGAF (2013): 

 Toda a empresa deve ter? organização ou planejamento para realizar o 

desenvolvimento e implementação de uma arquitetura corporativa. 

 As organizações que buscam Fluxo de informações sem fronteiras 

podem usar o TOGAF para definir e implementar as estruturas e 

processos para permitir o acesso à informação integrada dentro e entre 

as empresas. 

 Organizações que projetam e implementam arquiteturas corporativas 

utilizando TOGAF tem a certeza de um projeto e de uma especificação 

de aquisição que podem facilitar a implementação de sistemas abertos, 

permitindo, assim, os benefícios de sistemas abertos com risco reduzido  

 

As características apresentadas pela organização The Open Group, atual detentora 

oficializada da metodologia TOGAF, foram citadas para uma melhor compreensão desta 

metodologia e para justificar porque optou-se metodologicamente pelo estudo de caso ao 

estudar o uso do TOGAF; a partir dos dados extraídos de uma empresa situada no estado de 

São Paulo.  

Tendo em vista que esta empresa apresenta uma fonte de variação em diversos níveis e 

grande complexidade em sua avaliação, esta torna-se uma amostra de grande valor para analisar 

o potencial de mapeamento do Framework TOGAF para o planejamento do sistema de gestão, 

com a finalidade de garantir o bom funcionamento da empresa em questão. 

Para este estudo, seguem os princípios estipulados pela parte III do manual do TOGAF; 

o Framework em si, funciona como um ciclo, apresentando os pontos de planejamento, 

conforme o ciclo PDCA para o levantamento e controle da implementação de forma estruturada. 
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Em nossa atualidade, a utilização excessiva do mercado, pelos principais Frameworks 

de Arquitetura Corporativa, tornou-se uma limitação, devido ao foco na Tecnologia da 

Informação (TI), John Zachman, por exemplo, “fundador” da Arquitetura Corporativa, é um 

homem de TI, oriundo da IBM. Para superar esta limitação, deve-se considerar e utilizar um 

dos maiores pontos fortes do TOGAF, isto é, sua permeabilidade à customização. O TOGAF 

não só é customizável, como se espera que seja customizado para cada Organização que o adote 

como modelo de referência (BELLOQUIM, 2009). O ciclo é representado na Figura 5, a seguir: 

 

Figura 5 - Ciclo de ADM 

Fonte: The Open Group TOGAF (2013). 

 

Porém, antes de iniciar este estudo, faz-se necessário estipular quatro pontos básicos 

para o andamento ideal do projeto: 

 Escopo/ Foco: Apresenta qual é a extensão da empresa e até que nível a 

arquitetura deve ter foco; 
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 Domínios da arquitetura: A visão completa apresenta quatro interfaces, 

arquitetura de negócio, dados, aplicação e tecnologia, porém na maioria dos 

projetos não é possível realizar a visão top-down de todas as características 

em todas as interfaces, mesmo com um escopo de arquitetura reduzido, 

devido a falta de recursos e de tempo; 

 Escopo vertical ou nível de detalhe: Mostra a que nível de arquitetura deve-

se empenhar e até onde é suficiente para esta aplicação, ou seja, até que ponto 

é papel da arquitetura ou quando entra os esforços de outras equipes (design 

de sistema, engenharia de sistema, desenvolvimento de sistema); 

 Período de tempo: Qual é o dispêndio de tempo necessário para se realizar a 

arquitetura da visão e se isto faz sentido (em relação a praticidade e recursos) 

para cobrir os pontos detalhados na descrição da arquitetura, caso contrário, 

quais são os pontos intermediários de planejamento e quais são seus prazos. 

Conforme a complexidade aumenta, de acordo com o item período de tempo nas 

análises preliminares, pode existir a necessidade de se dividir as melhorias ou objetivos 

encontrados na visão de negócio, aplicadas nas outras análises, para que possam possibilitar a 

implementação de forma viável e com tempo planejado, de forma factível para a quantidade de 

recursos físicos e de tempo para as atividades. 

Um exemplo é ilustrado na Figura 6, a seguir: 

      

Figura 6 - Visão de arquitetura com escalonamento  

Fonte: Adaptado de The Open Group TOGAF (2013). 
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Como esta análise também pode ser feita em empresas de grande complexidade, a 

integração entre as visões de várias empresas do mesmo grupo/segmentos é prevista e pode ser 

exemplificada, conforme apresentado na Figura 7, abaixo: 

 

Figura 7 - Desdobramento dos domínios de arquitetura 

Fonte: Adaptado de The Open Group TOGAF (2013). 

2.8 APLICAÇÃO DO CICLO ADM  

 

O ciclo, método de design de arquitetura “ADM”, apresenta a seguir os seus objetivos 

referentes à fase preliminar e a fase A: visão de arquitetura. 

2.8.1 Estudo preliminar 

Os objetivos da fase preliminar são: 

 Revisar o contexto da organização; 

 Identificar os stakeholders patrocinadores e outros stakeholders críticos 

impactados pelas diretrizes da arquitetura e determinar suas prioridades e 

requisitos pela arquitetura, relações e comportamentos entre eles; 

 Assegurar que os envolvidos ou beneficiados deste estudo estejam 

comprometidos com o sucesso; 
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 Habilitar o patrocinador da arquitetura a criar requisitos para trabalho entre 

as áreas de negócio envolvidas; 

 Identificar de forma tangível os elementos de escopo da empresa afetada 

pelas diretivas e definir restrições presunções; 

 Definir a identidade da arquitetura, como por exemplos, as pessoas 

envolvidas, onde estão alocadas e suas responsabilidades. 

 Definir o Framework e as metodologias detalhadas que serão utilizados para 

desenvolver a arquitetura na organização em estudo (esboço do ADM). 

 Confirmar a existência de um modelo de governança e suporte que vai prover 

os processos e recursos para a gestão da arquitetura por meio do ciclo, este 

deve avaliar a adaptação ao propósito da arquitetura objetivo e medir a 

eficácia. 

 Selecionar e implementar ferramentas ou outra infraestrutura para dar 

suporte a atividade de arquitetura. 

 Definir os princípios que formam os limites de todo o trabalho de arquitetura. 

Os resultados da arquitetura conversam diretamente com o planejamento de negócio e 

fornecem a direção e estrutura para o gerenciamento de operação que é retroalimentado pelo 

desenvolvimento de soluções e guiado pelo gerenciamento da arquitetura. Conforme se pode 

observar na Figura 8, abaixo. 

 

 

Figura 8 - Relações internas da arquitetura 

Fonte: The Open Group TOGAF (2013). 

 

Conforme delimitado anteriormente, a análise será resumida nas interfaces entre os 

diferentes processos, mercados e Stakeholders no planejamento do Sistema de Gestão 
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Integrado, abordando inicialmente apenas os macroprocessos da empresa, sem avaliar os 

processos produtivos e suas peculiaridades, que entrariam na fase B do planejamento. 

 

2.8.2 Fase A: Visão da Arquitetura 

 

Este é o ponto de entrada de toda a arquitetura, no qual se define, escopo, stakeholders, 

a visão macro do sistema, assim como, as discussões sobre as aprovações de planejamento. Os 

objetivos da fase A são: 

 Assegurar a evolução do ciclo de desenvolvimento com o 

reconhecimento e apoio da gerência coorporativa e o suporte e 

comprometimento das gerências; 

 Validar princípios e objetivos de negócio e componentes estratégicos 

da organização e indicadores de performance chave (KPI – Key 

Performance Indicators); 

 Definir escopo dos esforços de arquitetura e definir seus componentes; 

 Definir stakeholders importantes, seus requisitos e objetivos; 

 Definir requisitos chave de negócio a serem levados em consideração e 

que devem ser lidados; 

 Articular uma visão de arquitetura e formalizar a proposta que responde 

a estes requisitos e necessidades; 

 Criar um plano que indica planejamento, recursos, financiamento, 

comunicação, riscos, limitadores, presunções e dependências em 

acordo com os Frameworks prince2 ou PMBOK; 

 Assegurar a aprovação formal para dar sequência; 

 Entender o impacto de outros desenvolvimentos da arquitetura em 

paralelo. 
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2.8.3 Fase B: Arquitetura de Negócio 

 

Dando sustentação a visão de arquitetura, é na fase B que se firma o desenvolvimento 

que da base para o atendimento dos acordos realizados na fase A. Os objetivos da fase B são: 

 Descrever os fundamentos da arquitetura de negócio; 

 Desenvolver uma arquitetura base de objetivo, descrevendo a estratégia do 

produto ou serviço, os componentes do ambiente estratégico de negócio, o 

processo, o funcional, a produção e os aspectos geográficos; 

 Analisar as deficiências entre os fundamentos de arquitetura e os objetivos 

propostos;  

 Selecionar e desenvolver pontos de vista, propícios que permitam que a 

arquitetura atinja as necessidades dos stakeholders; 

 Selecionar ferramentas e técnicas que auxiliem no atendimento destes pontos de 

vista. 

A Fase B serve de base para todos os demais estudos em todas as fases subsequentes, 

tornando-a uma fase chave para todo o desenvolvimento (TOGAF, 2013). 
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2.8.4 Demais fases 

 

Como o foco desta pesquisa é utilizar principalmente a fase B e o gerenciamento de 

requisitos, as demais fases serão abordadas com menor profundidade. 

Romero (2013) descreve as fases do ciclo ADM, relacionando-as aos seus objetivos: 

Na Fase C, Arquitetura de sistemas de informação, é descrito o desenvolvimento da 

arquitetura de sistemas de informação, ponto onde o TI se aproxima diretamente dos objetivos 

de negócio. 

Na Fase D, Arquitetura de tecnologia, descreve-se toda a infraestrutura do TI, hardware 

e software. 

Na Fase E, Oportunidades e Soluções, após o planejamento das fases anteriores, planeja-

se a implementação das ferramentas e ações e quais operações serão realizadas com 

outsourcing, se será reutilizado ou investido em equipamentos novos; são avaliados os custos, 

prioridades e dependências das ações. 

A Fase F, Plano de migração, descreve como serão implantados os projetos da fase 

anterior, as sequências, os responsáveis e as devidas análises de risco. 

A Fase G, Implementação da governança, descreve a arquitetura interna de 

implementação, ou seja, define o processo de desenvolvimento de software da organização. 

E a Fase H, Gestão de mudança de arquitetura, estabelece parâmetros para garantir a 

padronização das futuras mudanças na arquitetura. 

A Gestão de requisitos define o processo pelo qual, os requisitos das arquiteturas são 

armazenados e alimentados, dentro e fora das fases mais relevantes do ADM.  

Romero (2013) ainda realiza um comparativo entre o Framework Zachman e o TOGAF, 

conforme ilustrado no Quadro 3, a seguir, para mostrar as semelhanças e diferenças: 
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Quadro 3 - Comparação entre os Frameworks TOGAF e Zachman 

Zachman Apresenta uma estrutura lógica para a classificação e organização 

das representações descritivas de uma empresa, significativas a 

administração da empresa assim como ao desenvolvimento dos 

sistemas corporativos. 

TOGAF Método detalhado e um conjunto de ferramentas de apoio para o 

desenvolvimento de uma arquitetura, sendo que o open source 

permite que qualquer organização a utilize de forma livre. 

Fonte: Adaptado de Romero (2013) 

Outras recentes pesquisas também apresentam a Arquitetura Corporativa como um meio 

para alcançar o sucesso com a Tecnologia da Informação. (LAGERSTRÖM e SOMMESTAD, 

2011; NABIOLLAHI et al, 2010; GETTER, 2007).  

Conforme Närman e Schönherr (2008) é importante a criação de modelos que 

contenham as informações necessárias para conduzir e analisar a qualidade do sistema.  

A arquitetura corporativa na pesquisa de Wang e Zhao (2009) é considerada como uma 

ferramenta de gerenciamento de TI para apoiar a missão da empresa, pois utilizando-a 

corretamente, as empresas poderão obter os seus benefícios para o negócio e melhorar a sua 

competência de inovação.  

De acordo com Kamogawa e Okada (2008) historicamente, o maior desafio para as 

empresas é a "adaptação" a qualquer ambiente.  Desta maneira, a flexibilidade de Sistemas de 

Informação para criar valores de negócio tem gerado uma relevante discussão, caracterizando-

a como um problema crítico entre as comunidades das Tecnologias da Informação.  
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3. METODOLOGIA  

 

Neste capitulo será apresentado como o estudo será estruturado, iniciando com a 

discussão dos métodos de pesquisa e, em seguida, apresenta-se a empresa onde será conduzido 

o estudo 

 

3.1 O MÉTODO DE ESTUDO DE CASOS 

 

          Segundo Yin (1990), o método de estudo de caso permite conhecer os fenômenos 

individuais, organizacionais, sociais e políticos, preservando a visão completa e as 

características significativas de eventos da realidade.  

O estudo de caso é um método de investigação empírica, aplicável a fenômenos 

contemporâneos, dentro do contexto da vida real, principalmente quando as fronteiras entre o 

fenômeno e o contexto influenciam o fenômeno em estudo. No estudo de caso pode-se abordar 

um único caso, ou múltiplos casos.  

  De acordo com Boyd et al. (2012) os estudos de caso, normalmente baseiam-se em fatos 

qualitativos e quantitativos, porém podem tratar somente de evidências quantitativas. Ademais 

não é adequado utilizá-lo para enumerar frequências estatísticas, mas sim para expandir e 

generalizar teorias.  

Metodologicamente, pesquisas de aplicações para modelar um determinado sistema de 

indicadores, como variável dependente e a variável independente (ou variáveis) de indicador 

medido em termos de custo, qualidade ou ajuste de não conformidades, por exemplo, estes 

indicadores apresentam-se como variável de contingência (BOYD et al, 2012).  

 

3.1.1 O Planejamento de um estudo de caso 

 

O planejamento da pesquisa visa definir um plano de ação, que una um ponto de partida 

(que pode ser definido como um conjunto inicial de questões), a um ponto de chegada (que 

pode ser definido como um conjunto de conclusões). Esse plano contempla, no mínimo, quatro 
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problemas: quais questões estudar, quais são os dados relevantes, quais dados devem ser 

coletados e como serão analisados os resultados.    

De acordo com Yin (1990), para se realizar um estudo de caso, cinco componentes de 

um projeto de pesquisa são considerados importantes: 

 

As Questões em Estudo: Para estudo de caso, as questões mais comuns são “como” e 

“por que”. Assim, a primeira tarefa é definir precisamente a natureza das questões do estudo, 

nesse enfoque. 

 

Proposições: Uma proposição pode ser formulada para direcionar o estudo. Pesquisas 

do tipo exploratório normalmente não apresentam proposições. 

 

Unidade de Análise: Trata-se de definir, claramente, o que é o caso em estudo. Define-

se a unidade de análise primária. Algumas proposições podem ser necessárias para identificar 

as informações relevantes sobre o objeto de estudo, que devem ser levantadas. Proposições de 

estudo mais específicas tornam mais exequíveis os limites dentro dos quais ele se desenvolve. 

 

Conexão entre Dados e Proposições: A partir das referências estabelecidas pelo 

projeto de pesquisa, os dados devem ser submetidos a análises lógicas e relacionados às 

proposições iniciais. 

 

Critérios Para Interpretação dos Resultados: Neste caso, parece não haver consenso 

sobre os critérios para interpretação de resultados. Espera-se que diferentes padrões de 

resultados sejam suficientemente contrastantes, de modo a permitir que os resultados possam 

ser interpretados em termos de comparação de pelo menos duas proposições rivais. A Condução 

do estudo de caso 

Uma característica comum, em um estudo de caso, é a contínua interação entre os dados 

coletados e a teoria. O pesquisador que conduz o estudo de caso deve ter experiência suficiente 

para tirar proveito dos eventos não esperados, sem se deixar enganar, ademais, procedimentos 
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que introduzam valores tendenciosos devem ser evitados. O pesquisador não deve se deixar 

influenciar por noções pré-concebidas, inclusive aquelas oriundas da teoria (YIN, 1990). 

3.1.2 Generalização do estudo de caso 

 

          Na generalização estatística, uma inferência é feita em relação a uma população (ou 

universo), com base em dados empíricos coletados em uma amostra. Esse método de 

generalização é comumente reconhecido, porque permite o conhecimento do grau de confiança 

da generalização feita, que é função do tamanho e das variáveis relativas ao universo e à 

amostra. 

          Estudos de caso não são unidades de um plano de amostragem, nessas circunstâncias, a 

“generalização analítica”, constitui-se no método mais apropriado. A teoria, previamente 

desenvolvida, é utilizada como padrão, com o qual os resultados empíricos do estudo serão 

comparados. Os resultados empíricos tornam-se mais significativos, se dois ou mais deles 

suportam uma teoria (e a ideia de repetição pode ser assim invocada), e não suportam uma 

teoria rival, que numa primeira análise poderia ser considerada igualmente plausível. 

 

3.2 ESTUDO DE CASO MÚLTIPLO 

 

Segundo Yin (1990), um estudo de caso pode conter mais de um caso, caracterizado 

assim como um estudo de caso múltiplo. Um conceito importante a ser destacado é que o estudo 

de caso múltiplo segue uma “lógica de repetição”, significativamente diferente de uma “lógica 

de amostragem”, isto é, casos múltiplos não são o mesmo que múltiplos questionamentos em 

uma pesquisa de levantamento. 

Na Áustria, um exemplo de estudo de caso múltiplo foi desenvolvido com o modelo de 

arquitetura corporativa de Zachman, os autores executaram um estudo sobre a renovação de um 

sistema de informação que atende um público em grande escala.  

Nesta organização pesquisada, a mesma faz suporte a mais de 350 escritórios regionais 

interligados, sendo que seu principal objetivo é a prestação de serviço para o público, cidadãos 

e empresa. O sistema analisado possui uma arquitetura em que toda a lógica do aplicativo é 

programada dentro da plataforma do cliente, enquanto os dados estão distribuídos em banco de 
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dados de servidores locais, localizados em cada escritório regional (NIKOLAIDOU et al., 

2009).    

            A lógica da repetição, nos casos múltiplos, está associada à realização de vários 

experimentos únicos, em condições idênticas e dos quais se esperam resultados similares. 

 

3.3 ESTUDO DE CASO ÚNICO 

 

Yin (1990) apresenta três situações em que o estudo de caso único se justifica, embora 

enfatize que outras situações não indicadas podem ocorrer. 

             Primeiro que a motivação para o estudo de caso único ocorre quando ele representa um 

caso crítico, sendo testado contra uma teoria bem formulada. Isso permite testar as proposições 

da teoria ou identificar? Se outro conjunto de explicações é mais relevante. Assim, o estudo de 

caso pode contribuir para o conhecimento e a construção da teoria, podendo até influenciar no 

redirecionamento do foco, para pesquisas futuras, em todo um campo de estudo. 

            Segundo, que em um estudo de caso único o assunto em questão é um caso extremo ou 

único. Esta é a situação do presente trabalho, pois conforme será descrito posteriormente, este 

estudo trará uma nova e ampla análise da questão a ser comprovada, a partir de um estudo de 

caso único.  

            Uma terceira justificativa para a escolha do estudo de caso único seria a abordagem de 

um caso revelador, como por exemplo, observar e analisar um fenômeno até então inacessível 

à pesquisa científica.  

Qualquer que seja a justificativa ao se optar pelo estudo de caso, a potencial 

vulnerabilidade desse método está no fato de que ao final da pesquisa, o resultado pode-se 

revelar diferente do que se imaginava inicialmente. Estudos de caso único exigem uma 

cuidadosa investigação do caso potencial, para diminuir as chances de engano e maximizar o 

acesso necessário à coleta de evidências do estudo de caso. 
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3.3.1 Escolha do método a ser utilizado 

 

Para este estudo, inicialmente será proposta uma metodologia exploratória de estudo de 

caso único, no qual será desenvolvida uma contextualização teórica das ferramentas e dos 

métodos de modelamento e proposto um modelo genérico a ser comparado com sua eficácia 

em empresas com sistemas semelhantes implantados. Desta forma, considera-se que o estudo 

de caso serve como uma pesquisa empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro 

de um contexto do mundo real, onde as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são 

claramente evidentes, e nas quais múltiplas fontes de evidências são usadas. 

3.3.2 Escolha da amostra 

Para este estudo, selecionou-se uma empresa, denominada R4, que será utilizada como 

amostra para as futuras análises; A empresa possui um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) 

implementado há mais de 20 anos, sendo uma das primeiras cem empresas em território 

nacional a se adequar ao sistema de gestão de qualidade e que pouco se modificou ao longo dos 

anos. Em paralelo, estão implementados os sistemas: Sistema de Gestão de Meio Ambiente 

(SGA) e Sistema de Saúde e Segurança Ocupacional (SGSSO) há dois anos, doravante nessa 

pesquisa estes sistemas serão denominados pelas suas siglas SGQ, SGA e SGSSO. 

Estes sistemas de gestão não estão em total integração, pois apesar de apresentarem um 

modelo unificado de objetivos, possuem estruturas e atividades paralelas e não estão 

correlacionadas em seus processos. 

Esta empresa metalúrgica especialista em usinagem de peças de grande porte, tem como 

mercado tanto a produção seriada de baixo volume, como projetos sob encomenda. Isto 

atendendo mercados diversos, como a indústria militar, a aeroespacial, a indústria de energia 

renovável (energia eólica ou solar) e a indústria de prospecção de minério, também para 

maquinários sob encomenda para diversos fins, sejam eles entretenimento ou processos de 

diferentes cunhos, por exemplo, envasilhar garrafas de bebidas. 

 As próprias características do produto oferecido, como por exemplo, o grande porte e 

nível de precisão de alta complexidade, o torna um ponto complexo a ser analisado no processo 

de estruturação da empresa.  

Assim, a empresa do estudo de caso apresenta uma fonte de variação em diversos níveis 

e com grande complexidade em sua avaliação, tornando-o uma amostra de grande valor para 
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analisar o potencial de mapeamento do Framework TOGAF para o planejamento do sistema de 

gestão, com a finalidade de garantir o bom funcionamento da empresa em questão. Análises 

mais detalhadas sobre características de mercado e de produto serão apresentadas durante o 

estudo de caso, pois são necessárias para o planejamento e estudo, com o auxílio do Framework. 

3.3.3 Plataforma de ensaio 

Para o estudo foi utilizado um computador Samsung Ultrabook Serie 5 Ultra, com 

processador Intel core i5, 4Gb de memória RAM, rodando o sistema operacional Windows 8.1 

e foi utilizado o programa Enterprise Architect da Sparxs Enterprise para realizar o 

modelamento, utilizando como apoio o plug-in para o Framework TOGAF da MDG. 

3.3.4 Período e condução do experimento 

Este estudo, realizado na empresa R4, ocorreu durante o ano de 2013. A etapa de 

modelamento dos processos iniciou em abril e foi concluído em junho, e os resultados de 

modelos de indicadores foram tratados nos meses seguintes. 

O modelamento ocorreu durante uma reestruturação interna dos processos, entre as 

atividades diárias, conseguindo assim encontrar em tempo real as lacunas e oportunidades de 

melhorias que são apresentadas no capitulo de condução de experimentos, discussões e 

resultados. 

Este modelamento foi realizado com o auxílio das normas ISO 9001, ISO 14001 e 

OHSAS 18001. Todos os requisitos foram avaliados para realizar o desenvolvimento dos 

processos produtivos inerentes a cada módulo do planejamento do sistema e para estipular os 

requisitos de cada área. 

O modelamento ocorre em 4 períodos denominados, visão de arquitetura, visão de 

negócio, que é dividida em duas fases: estado atual e estado futuro e, por último, a gestão de 

requisitos. 

Devido à extensão do mapeamento e o volume de detalhes, as fases de estado futuro e 

gestão de requisitos estão divididas em partes menores, para viabilizar a apresentação dos 

processos apresentados nos diferentes módulos, criados para acomodar todos os processos 

administrativos relacionados à produção. 
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4. EXPERIMENTOS, RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Neste capítulo foi realizado o planejamento e modelamento dos Sistemas de Gestão 

Integrados e seus respectivos processos. Como foco principal, serão apresentados os 

indicadores selecionados para o monitoramento da saúde da empresa, no que tange a Reunião 

de análise crítica pela direção e um conjunto de indicadores para auxiliar a melhoria contínua.  

4.1 ESTUDOS PRELIMINARES E O FRAMEWORK ZACHMAN 

 

Utilizando parte da metodologia da arquitetura corporativa, o estudo foi guiado para a 

análise dos aspectos envolvendo os sistemas de gestão integrados, incluindo: requisitos 

referentes às normas, clientes, legislação e stakeholders. 

Com base nos primeiros quatro itens para a definição do projeto de arquitetura, segundo 

a etapa “Preliminar” do Framework TOGAF, foram definidos o escopo e as limitações da 

análise: 

Escopo/ Foco:  

Neste passo segundo a metodologia, define-se até que ponto será analisado o sistema de 

gestão da empresa R4. 

Para este estudo de caso, apenas características básicas dos sistemas de gestão e suas 

interfaces com os diferentes mercados serão analisados, do ponto de visão estratégica. A visão 

estratégica se inicia com os objetivos globais e com o seu desdobramento em diferentes 

objetivos táticos e operacionais.  

De acordo com Chiavenato (2007, p.113) “apresenta-se assim, como uma hierarquia de 

objetivos que são delimitados a partir dos objetivos estratégicos da organização em sua 

totalidade”. 

Neste estudo, apenas as interfaces com os diferentes requisitos obrigatórios serão 

avaliadas, sendo assim, leis trabalhistas, normas regulamentadoras de segurança e legislações 

ambientais e de segurança não serão avaliadas. 
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Domínios da arquitetura: 

Para este estudo apenas algumas fases da arquitetura foram utilizadas inicialmente, 

reduzindo o escopo para o mapeamento e planejamento de macro atividades relacionado às 

atividades da empresa e seus respectivos requisitos, com a finalidade de garantir a conformidade 

e atendimento das necessidades levantadas pelas normas de gestão selecionadas para este 

estudo. 

Escopo vertical ou nível de detalhe:  

O nível de complexidade inicial abordou o planejamento sistêmico, portanto mostrou 

um nível de detalhe apenas da necessidade de inputs e outputs de informação entre 

departamentos e outros elementos de nível macro de planejamento. Atividades de processos de 

fabricação ou estruturas de tecnologia da informação não foram avaliadas. 

Período de tempo:  

Por se tratar de um mapeamento, este projeto teve a duração de dois meses, as atividades 

de planejamento e estudo de lacunas no modelo e propostas de controles foram implantadas e 

monitoradas por meio de indicadores, nos meses subsequentes. 

 

4.2 PLANEJAMENTO DE OBJETIVOS E INDICADORES COM O AUXÍLIO DO 

FRAMEWORK ZACHMAN 

 

Para dar início aos estudos referentes aos Sistemas de Gestão Integrados, faz-se 

necessário estabelecer os requisitos chave considerados essenciais pelas normas. Portanto, 

deve-se inicialmente estipular uma política integrada preliminar.  

Este item é coberto, conforme Quadro 4, pelas três normas nos itens 4.2 (Política de 

SSO e Ambiental) e 5.3 (Políticas da Qualidade) nas normas OHSAS 18001, ISO 14001 e ISO 

9001 respectivamente. 

De acordo com a norma ISO 9001, a política deve se adequar ao propósito da 

organização, incluindo o comprometimento com o cumprimento dos requisitos e melhoria do 

sistema de gestão. Mas que proveja estrutura para o estabelecimento e análise crítica dos 

objetivos da qualidade, que seja comunicada e atendida por toda a organização e, por fim, que 

seja criticamente analisada para a continuidade da adequação. 
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A norma ISO 14001 define que a política deve ser apropriada à natureza e a escala das 

atividades, produtos e serviços, incluindo o comprometimento com a melhoria contínua, com 

os requisitos legais aplicáveis e outros subscritos, pela empresa que se relacionem aos seus 

aspectos; como também que a política seja documentada, planejada e mantida e seja 

comunicada a todos que atuam na empresa ou em seu nome e, que esteja disponível para o 

público. 

Já a norma OHSAS 18001 define que a política deve se adequar à natureza e à escala 

dos riscos para a SST da organização, e incluir um compromisso para a prevenção das lesões, 

ferimentos e danos à saúde para melhoria contínua e performance da SST. A inclusão do 

compromisso com o cumprimento, no mínimo dos requisitos legais aplicáveis, e outros que 

possam ser relacionados aos seus perigos pra a SST; que seja comunicada a todos que trabalham 

sob o controle da organização, para que estejam conscientes de suas obrigações pessoais em 

relação ao SST. Que esta política esteja disponível para as partes interessadas e que seja 

periodicamente analisada para verificar a adequação à operação da organização. 

Com base nestes dados, foi proposto como que os requisitos apresentados pelas normas 

avaliadas nesta pesquisa com relação aos objetivos e política da empresa, seriam 

fundamentados e quais seriam seus desdobramentos em controles, responsáveis, frequência de 

atualização e, por fim, o que incentiva a adoção destes controles. 

O Framework Zachman se tornou importante para representar esta matriz de requisitos, 

pois fornece uma visão estruturada e simples de todos os requisitos de maneira condensada, 

representando entradas e saídas com o intuito de não apenas mapear responsabilidades, mas sim 

controles e como administrá-los. 

Conforme apresentado no Quadro 4, esta estrutura foi modelada com os requisitos 

iniciais para controles gerenciais das três normas que constam no escopo desta pesquisa, 

visando atender uma estruturação base para todo o sistema. 
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Quadro 4 - Estruturação de objetivos  

   

Ao estudar os requisitos em níveis, como o proposto pelo Framework de Zachman, 

foram inicialmente encontrados os controles necessários para os planejamentos e objetivos 

gerenciais, que podem ser observados no quadro 5 a seguir: 

  

  Descrição I Descrição II Descrição 

III 

Descrição 

IV 

Descrição V Descrição VI 

O
ri

en
ta

çã
o

 Sistema de 

gestão 

Objetivo Atuação Pessoas Tempo Propósito 
F

o
co

 

Estruturação 

do sistema 

Apoiar os processos, 

providenciar diretrizes. 

Estabelec

er 

conexões 

entre 

áreas de 

apoio 

Definir 

escopo de 

áreas e 

responsabili

dades 

Dinâmica Manutenção 

das 

certificações 

D
es

cr
iç

ão
 

ISO 9001: 

4.1; 4.2; 5.4; 

5.6; 6.3; 6.4; 

7.4.1; 8.2; 

8.4; 8.5 

 

 

ISO 14001:  

4.1; 4.2; 4.3; 

4.4.3 à 4.4.7; 

4.5; 4.6 

 

 

OHSAS 

18001:  4.1; 

4.2; 4.3; 4.4.3 

à 4.4.7; 4.5; 

4.6 

Legislação 

Aplicável 

Manual 

dos 

sistemas 

de gestão 

integrados 

 

 

 

 

Politica 

dos 

sistemas 

de gestão 

Integrados 

 

 

Custo da Não 

Qualidade 

Produção Supervisão 

e gerência 

Continuamente 

Relato do 

desempenho 

à Direção, 

Satisfação de 

Clientes 

Processo 

de Vendas Gerência Continuamente 

Controle de 

estoques e tempo 

de 

ressuprimento, 

desenvolvimento 

de fornecedores. 
Processo 

de 

Aquisição Gerência 

Conforme necessidade 

de produção 

Melhorias e 

planos de 

ação, 

Prevenção das 

ocorrências de 

não qualidade, 

planejamento das 

atividades. 
Processo 

de projeto 

de 

produto/ 

processo Gerencia 

Conforme necessidade 

de produção e 

requisição de vendas 

planejamento e 

sequenciamento 

de produção 

Planejame

nto da 

produção Gerencia 

Conforme  alimentado 

por vendas 

 Atendimento 

a legislação, 

destinação 

correta de 

resíduos. 
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Quadro 5 - Indicadores gerais 

POLÍTICA DO 

SGI 

OBJETIVO MÉTODO DE 

AVALIAÇÃO 

PROCESSOS 

ENVOLVIDOS 

APURAÇÃO E 

META 12/13 

Como objetivo, 

em suas 

atividades, a R4, 

fabricante de 

rolamentos de 

grande porte e 

serviços de 

usinagem, adota: 

- Buscar a 

excelência em 

seu ramo de 

produção, 

perseguir a meta 

de falha zero e 

de entrega no 

prazo 

Não reincidência de 

problemas tratados 

via "8D" 

Reincidência de 

problemas após 

tratamento via 8D. 

SGI, Engenharia, 

CQ e Produção 

Mensal < 1 ao 

mês 

Quantificar e 

reduzir o custo da 

não qualidade. 

Custos de retrabalho, 

refugo ou garantia/ 

faturamento (%) 

SGI, Engenharia, 

CQ e Produção 

Mensal, Média < 

2% Rolamentos 

 

Entregar produtos e 

serviços no prazo 

acordado. 

Itens (Não Eólicos) 

entregues no 

prazo/Total de itens 

fornecidos (%) 

Vendas, 

Engenharia, PCP 

e Produção 

 

Mensal, Média 

>90% 

Itens (Seriados - 

Eólicos) entregues no 

prazo/Total de itens 

fornecidos (%) 

Vendas, 

Engenharia, PCP 

e Produção 

 

Mensal, Média 

>95% 

Elaborar novos 

processos de 

fabricação no prazo. 

Dias corridos gastos 

para elaboração ou 

revisão dos 

processos/programas 

 

Engenharia 

Mensal 

Média anual < 35 

dias 

Disponibilidade de 

Equipamentos à 

Produção. 

Horas de espera + 

manutenções/ Total 

de horas trabalhadas 

(%) 

 

Manutenção 

 

Mensal > 93% 

Sucesso nas 

propostas 

comerciais. 

Pedidos de 

Venda/Propostas 

emitidas (%). 

 

Comercial 

 

Trimestral > 35% 

Disponibilidade de 

Servidores de TI 

aos Usuários. 

Percentual de 

disponibilidade dos 

servidores de TI. 

 

Administração/TI 

 

Mensal > 99% 

Fornecedores 

Alinhados com 

nossos objetivos 

Índice de 

Desenvolvimento de 

Fornecedores - IDF 

Aquisição e 

Produção 

Externa 

Semestral Média 

> 83% 
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POLÍTICA DO 

SGI 

OBJETIVO MÉTODO DE 

AVALIAÇÃO 

PROCESSOS 

ENVOLVIDOS 

APURAÇÃO E 

META 12/13 

 

 

-  Atender todas as 

legislações 

aplicáveis às suas 

atividades, tanto 

regionais quanto 

nacionais 

 

 

 

Atendimento a 

Legislação vigente 

aplicável ao negócio. 

Sistema AMBITO - 

Legislação Ambiental 

 

SGI 

 

Trimestral = 100 % 

Sistema AMBITO - 

Legislação SSO 

 

SGI 

 

Trimestral = 100 % 

Ocorrência de 

notificações e autuações 

(quantidade). 

 

SGI 

 

Mensal, Zero 

 

 

-  Atuar de forma a 

eliminar, reduzir, 

controlar e 

prevenir os riscos 

e impactos ao 

meio ambiente e 

ao ser humano 

 

 

Eliminar, reduzir, 

controlar e prevenir os 

riscos e impactos ao 

meio ambiente e ao 

ser humano 

Redução da geração de 

resíduos perigosos / 

Homem hora trabalhada 

 

SGI 

 

Trimestral, Média < 

ou =0,06Kg/Hh 

Redução do consumo de 

energia (KWh) / 

Homem horas 

trabalhadas 

 

SGI, Manutenção 

 

Mensal, Média < 8 

KWh/Hh 

Redução do consumo de 

água /Homem horas 

trabalhadas 

 

SGI, Manutenção 

 

Mensal, Média < 18 

L/Hh 

 

-  Atuar de forma a 

eliminar, reduzir, 

controlar e 

prevenir os riscos 

e impactos ao 

meio ambiente e 

ao ser humano 

 

 

Eliminar, reduzir, 

controlar e prevenir os 

riscos e impactos ao 

meio ambiente e ao 

ser humano 

 

 

 

Levantamento de 

melhorias e desvios 

relacionados a 

segurança (RODI) 

 

 

 

 

SGI 

Nº Ações de 

Melhoria Abertas 

 

Mensal:  Ações de 

Melhoria realizadas 

Média > 75% 

Ocorrência de doenças 

ocupacionais com nexo 

causal pela função 

 

SGI, RH 

 

Semestral Meta = 0 

(zero) 

 

 

Taxa de Frequência de 

Acidentes com 

afastamento/milhão de 

horas trabalhadas 

 

SGI, Produção 

 

Mensal média anual 

<9/milhão de h 
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POLÍTICA DO 

SGI 

OBJETIVO MÉTODO DE 

AVALIAÇÃO 

PROCESSOS 

ENVOLVIDOS 

APURAÇÃO E 

META 12/13 

 

- Garantir a análise 

crítica, 

atendimento e 

desempenho 

destes objetivos e 

metas.                                                  

- Procurar a 

melhoria continua 

destes controles 

para promover o 

maior bem estar e 

satisfação dos 

clientes, 

acionistas, 

colaboradores, 

terceiros e demais 

partes interessadas 

 

Satisfação dos 

clientes pelo 

atendimento dos 

requisitos contratuais. 

 

Ponderação entre o 

atendimento de prazos 

de entrega e ocorrências 

de reclamações de 

clientes 

 

 

SGI, Comercial 

 

Mensal (Seriados) 

> 88% 

 

Mensal, (Não 

Seriados) > 88% 

 

Satisfação e melhoria 

da competência dos 

funcionários 

 

Horas de treinamento 

por funcionário 

 

RH 

 

> 26,4 horas/ 

funcionário ao ano 

 

Absenteísmo 

 

RH 

 

Mensal   < 3,0% 

  

Ocorrência de 

reclamações da 

Comunidade/Sindicato 

 

SGI 

 

Mensal, Zero ao 

Ano 

 

Além de controles, foi estipulada também uma política estruturada, observando todas as 

necessidades básicas do sistema, conforme apresentada abaixo:  

Como um dos objetivos dos sistema de gestão integrados, correspondente às normas 

ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001, esta política tem o propósito de delimitar as bases 

regentes dos sistemas de gestão integrados, sendo estes: 

 Perseguição de falha zero e entrega no prazo; 

 Atendimento aos requisitos legais aplicados às atividades realizadas; 

 Eliminação, redução, controle e prevenção dos riscos e impactos ao meio 

ambiente e ao ser humano; 

 Avaliação destes objetivos e verificação por meio de auditorias internas e 

reuniões de análise crítica para garantir a eficiência do sistema. 

Estes estudos preliminares conduzidos na expressa pesquisada, auxiliaram a 

estruturação inicial do sistema, fornecendo os indicadores gerais para a análise crítica pela 

direção que fornece parâmetros globais da saúde da empresa e assim ajudando o mapeamento 

inicial utilizando o Framework TOGAF. 
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4.3 PROPOSTA INICIAL DE MODELAMENTO 

 

Visando um ponto de partida para o modelamento e planejamento, foi utilizada a 

proposta de macro modelos gerenciais, citada na revisão bibliográfica, pelo fato de apresentar 

um modelo genérico. O modelo auxiliou como guia para a ordenação em grupos de gestão, 

onde, consequentemente, foram analisados de maneira detalhada seus processos internos. Os 

modelos gerenciais são: 

 Gestão de Metas 

 Gestão de Processos 

 Gestão de Recursos  

Tendo como base este planejamento, o modelamento ocorreu com o auxílio do 

Framework TOGAF. 

 

4.4 MODELAMENTO INICIAL DO SISTEMA DE GESTÃO COM O AUXÍLIO DO 

FRAMEWORK TOGAF 

 

Para o desenvolvimento do modelo, foram utilizadas apenas algumas das etapas do 

Framework, conforme estipulado pela redução de escopo, apresentada no início do estudo de 

caso. 

Este modelo visa melhorias na utilização da métrica do sistema e da qualidade, de forma 

a garantir uma melhora contínua no sistema e na organização. Uma vez que o mapeamento 

realizado com o Framework Zachman gerou um mapeamento e uma estruturação a nível 

gerencial, o Framework TOGAF pode realizar uma análise com profundidade e promover 

melhorias e controles mais precisos para a garantia da melhoria contínua. 

Para este modelamento serão utilizadas as fases A, B e a Gestão de requisitos, 

apresentadas a seguir. 
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4.4.1 Fase A – Visão da arquitetura 

 

Para iniciar o estudo utilizando a metodologia do Framework TOGAF, um mapeamento 

superficial da iteração entre processos e stakeholders foi realizado, este mapeamento serviu de 

base para limitar o escopo dos esforços subsequentes com relação ao mapeamento da 

arquitetura e a formalização de alguns processos, conforme se pode observar na Figura 9, 

abaixo. 

 

Figura 9 - Arquitetura conceitual 

No lado esquerdo, encontra-se o papel do cliente, este que pode ser dividido em dois 

mercados: seriados ou por encomenda. Como já frisado, o papel do cliente é fundamental para 

a gestão da qualidade e para qualquer análise que vise atender a necessidade do mercado.  

Estes dois mercados estão a ponto de encaminhar, a necessidade de demanda ou de 

desenvolvimentos, ao setor tático de produção, que também possui a sua divisão para a 

necessidade de atendimento de seus próprios requisitos de gestão. Assim, o papel dos sistemas 

de gestão integrados começa a aparecer como uma entidade, como um processo administrativo 

que oferece apoio a todas as áreas, desde a parte de desenvolvimento até o processo produtivo. 

Acima da organização estão duas entidades, a certificadora e o governo. As duas 

impactam diretamente na organização, a primeira porque valida e verifica a conformidade do 

sistema aos requisitos mínimos de um sistema de gestão e a segunda porque estabelece, por 

meio de legislação, os requisitos obrigatórios para a operação.  
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A importância desse mapeamento tem sido identificada desde o início da década de 

1990, a iniciativa de gerir negócios utilizando técnicas de gerenciamento de processos tem 

proporcionado bons resultados, pois possibilitam a documentação clara dos negócios e, 

consequentemente, a identificação dos principais indicadores de sucesso do processo do 

negócio (ROSA, 2008). 

 Com o mapeamento das atividades e dos processos reconhecidos como necessários, 

pode ser realizada a segunda etapa do modelamento. 

 

4.4.2 Fase B - Arquitetura de negócio 

 

Esta fase foi dividida em duas etapas, inicialmente se mapeia o modelo atual de iteração 

entre as estruturas e em seguida, faz-se uma análise das lacunas e deficiências do modelo atual 

para adequá-lo ao modelo genérico proposto anteriormente. Os Frameworks TOGAF e 

Zachman são importantes e precisam ser conhecidos pelo arquiteto, permitindo uma execução 

mais profissional das atividades em arquitetura corporativa, assim como permitem uma 

coordenação clara de atividades e papéis envolvidos com a arquitetura corporativa nas 

organizações (CAMBIUCCI, 2010). 

 

4.4.3 Mapeamento do estado atual 

 

Um levantamento inicial com a percepção dos envolvidos no modelamento foi 

realizado, neste levantamento foram registrados os principais envolvidos na visão de arquitetura 

com o acréscimo de áreas de apoio. A formalização de dois mercados separados e a 

identificação da separação física e administrativa dos sistemas de gestão ambiental e de saúde 

e segurança ocupacional.  

Todos estes modelos estão apresentados, na Figura 10 a seguir, na qual, também as 

influências entre os processos são representadas. Deste modo o fluxo da informação e os 

controles começam a ser mais bem evidenciados. 
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Outros fatores incluídos foram: a política e a influência dos objetivos, que apresentam 

caráter crítico para os sistemas de gestão integrados por sustentarem todas as iniciativas que 

compõem as suas atividades. 

 

Figura 10 - Estado atual  

 

Após gerar o modelo inicial da arquitetura de negócio, uma análise foi realizada para 

encontrar as melhorias que poderiam ser incluídas, gerando assim uma estruturação eficiente 

dos sistemas e de suas atividades. 

O modelo foi guiado para se aproximar da estrutura discutida no estudo de caso, 

conforme se pode observar na Figura 11, a seguir.  

Devido ao tamanho e complexidade do modelo, a melhor forma de identificar e analisar 

as correlações entre os processos, foi dividindo-o em 3 macro processos: Gestão de metas, 

Gestão de processos e Gestão de recursos, e sequencialmente dividindo estas fases em conjuntos 

menores de atividades para ilustrar o mapeamento de atividades e iterações. 
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Figura 11 - Modelo revisado 

Nas sessões subsequentes, cada trecho do mapeamento será apresentado, para apresentar 

uma ilustração completa de todos os processos. 

 

4.4.4 Gerenciamento de metas 

 

Neste ponto, a primeira macro etapa, ou seja, o gerenciamento de metas, representada 

na Figura 12, foi estudada. 
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Figura 12 - Gerenciamento de metas 

 

Segundo Falconi (2000, p.116) “nem sempre é possível prever todas as ações 

necessárias, prioritárias e suficientes para atingir as metas, por isso faz-se necessário verificar 

continuamente os itens de controle, para se certificar que as metas estão sendo atingidas”. 

Desta maneira, o primeiro item discutido no planejamento foi o campo de metas da 

empresa. Ao se observar, o centro da Figura 13, pode-se verificar a missão como seu ponto 

central, devido à sua influência nos três sistemas: 

1) Sistema de Gestão da Qualidade; 

2) Sistema de Gestão Ambiental; 

3) Sistema de Saúde e Segurança Ocupacional.  
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                                       Figura 13 - Visão do conjunto de requisitos 

De acordo com Fresner e Engelhardt (2004) esta influência está diretamente ligada aos 

requisitos envolvidos com cada uma das áreas, por sua vez são armazenados e gerenciados em 

outra área a ser discutida em outro processo. Ainda segundo os autores, qualidade, saúde, 

segurança e meio ambiente, não são aspectos distintos, pois estão integralmente conectados ao 

empregado e aos seus locais de trabalho.  

Inicialmente, o ponto de interesse, situa-se na forma em que esta análise pode ser 

desdobrada em outras necessidades, como os objetivos complementares apresentados logo 

abaixo dos requisitos dos sistemas e este conjunto de requisitos é avaliado, no último campo da 

região da Figura 14. 

O campo avaliação resume as entradas e saídas da reunião de análise crítica, onde a alta 

direção avalia a performance dos resultados, com base em uma pré-condição de levantamento 

de dados.  

Esta pré-condição auxilia o planejamento das metas, pelo qual se analisa a factibilidade 

do estudo de tais objetivos, seja por meio de recursos humanos, para a análise ou pela falta de 

estrutura, para levantar e organizar os dados.  
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Figura 14 - Avaliação das metas 

 

O pós-requisito desta etapa é a avaliação que estará diretamente ligada ao ponto mais 

alto da Figura 15, a gestão de resultados. 

A gestão de resultados possui três saídas possíveis: o não cumprimento de uma meta, a 

oportunidade de melhoria e o atendimento da meta. Quando identificado um “não atendimento” 

será necessário um planejamento de ação corretiva, no caso de uma “oportunidade de 

melhoria”, um planejamento da implantação da melhoria e, por fim, a manutenção da 

conformidade das metas atingidas. 

 

 

Figura 15 - Gestão de resultados 

Estes itens estão diretamente ligados aos demais processos identificados nos campos 

seguintes do diagrama principal. 

O ponto chave para o planejamento das atividades e melhorias é o que sofre influência 

direta da gestão de metas no fluxo, ou seja, a gestão de processos. 
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4.4.5 Gestão de processos 

 

O segundo ponto do diagrama, conforme a Figura 16, abaixo, representa o planejamento 

de atividades, o desenvolvimento de projetos, a gestão da produção e a correlação com a coleta 

de dados, que comunicando com o último macro processo, completa a gestão de suprimentos. 

 

Figura 16 - Gestão de processo                                      

A gestão de processos começa e termina com dois pontos de grande importância, tanto 

para o sistema, quanto para suas atividades, que são a gestão de não conformidades e os 

produtos não conformes. 
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Estes pontos estão previstos e são requisitados nas três normas, representando grande 

parte da importância dos controles internos. Abaixo no Quadro 6, segue a correlação entre as 

normas e este requisito. 

Quadro 6 - Relação entre as normas na gestão de processos 

 
Item OHSAS 18001 Item NBR ISO 14001 Item NBR ISO 9001 

4.5.2 Acidentes, incidentes, 

não-conformidades e 

ações corretivas e 

preventivas. 

4.5.2 Não-conformidades 

e ações corretiva e 

preventiva. 

8.3 

 

8.5.2 

8.5.3 

Controle de produto não-

conforme. 

Ação corretiva. 

Ação preventiva. 

Fonte: Próprio autor 

 

O controle de não conformidades se apresenta no planejamento de ações para melhoria 

ou correção. Conforme a Figura 17, abaixo, existe diversas fontes de informação que iniciam a 

necessidade deste ciclo. 

 

Figura 17 - Gestão de processo da engenharia de controle de qualidade 

As saídas de não atendimentos apresentados na gestão de metas, as oportunidades de 

melhoria encontradas no mesmo processo e as não conformidades do processo produtivo 

alimentam a necessidade de planos de ação, que por sua vez terminam com implementações no 

processo produtivo e ações aprendidas para processos futuros. 

A parcela central do planejamento enquadra tanto a entrada de novos projetos, como o 

planejamento de produção dos projetos existentes, gerando as interfaces com requisitos de 

clientes, produção e com o processo de aquisição com foco de alimentação de informação.  
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Conforme a Figura 18, abaixo, os requisitos de clientes e as lições aprendidas têm como 

função alimentar o subsistema de desenvolvimento de projeto que desenvolve os processos de 

fabricação.  

Assim todas as documentações relacionadas aos desenvolvimentos de controles e 

planejamento de processo estipulam os recursos de fabricação necessários para a realização do 

produto.  

Para Chiavenato (2007) qualquer alteração no desenvolvimento do projeto influencia as 

outras partes do sistema como um todo, por isso a divisão do sistema em partes é uma forma de 

estratégia durante a sua análise. 

Resulta-se em uma atividade paralela ao desenvolvimento, a tarefa de planejamento e 

sequenciamento da produção para analisar os volumes e organizar a produção dos produtos 

alinhados com as necessidades da empresa.  

As interfaces com o processo de aquisição já começam a se definir, com a elaboração 

das requisições dos recursos necessários, sejam estes consumíveis ou colaboradores para 

realizar as operações planejadas. 

 

Figura 18 - Gestão de novos projetos 

O último campo do processo de fabricação possui menos itens normativos relacionados, 

mas conclui o fluxo e o ciclo interno de controle de qualidade e melhoria. 
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Neste ponto, conforme Figura 19, avalia-se além dos controles estipulados para o 

processo produtivo, os dados necessários para a retroalimentação da gestão de metas. 

 

Figura 19 - Controle do processo produtivo 

4.4.6 Gestão de recursos 

 

É o último ponto da análise, onde se estabeleceu os meios de obtenção dos recursos que 

serão consumidos e os recursos humanos, para as diversas atividades. 

Este é um ponto crítico no papel da conscientização, pois apenas com treinamento e 

comunicação eficientes sobre os perigos, os riscos, os impactos ambientais e os critérios de 

qualidade, que se garante um processo estável. 

A garantia do processo estável também é o objetivo final da Arquitetura Corporativa, 

pois articula as futuras necessidades corporativas, avalia a situação atual, e determina o caminho 

para remover as lacunas, ao mesmo tempo em que equilibra as necessidades de curto prazo com 

os objetivos ao longo prazo (NEWMAN, 2009). 

Os requisitos normativos, relacionados a estes processos, podem ser encontrados no 

Quadro 7, a seguir: 
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Quadro 7 - Gestão de recursos 

Item OHSAS 18001 Item NBR ISO 14001 Item NBR ISO 9001 

4.4.1 

 

Estrutura e 

responsabilidade 

 

4.4.1 

 

Estrutura e 

responsabilidade 

 

5 

5.1 

5.5.1 

 

5.5.2 

6 

6.1 

6.2 

6.2.1 

6.3 

6.4 

Responsabilidade da direção 

Comprometimento da direção 

Responsabilidade e 

autoridade 

Representante da direção 

Gestão de recursos 

Provisão de recursos 

Recursos humanos 

Generalidades 

Infraestrutura 

Ambiente de trabalho 

4.4.2 Treinamento, 

conscientização e 

competência 

4.4.2 Treinamento, 

conscientização e 

competência 

6.2.2 Competência, conscientização 

e treinamento, 

4.4.6 

 

Controle operacional 4.4.6 Controle 

operacional 

7.4 

7.4.1 

7.4.2 

7.4.3 

 

7.5 

7.5.1 

 

7.5.2 

 

7.5.3 

 

7.5.4 

7.5.5 

Aquisição 

Processo de aquisição 

Informações de aquisição 

Verificação do produto 

adquirido 

Produção e fornecimento de 

serviço 

Controle de produção e 

fornecimento de serviço 

Validação dos processos de 

produção e fornecimento de 

serviço 

Identificação e rastreabilidade 

Propriedade do cliente 

Preservação do produto 

4.4.7 Preparação e 

atendimento a 

emergências 

4.4.7 Preparação e 

atendimento a 

emergências 

8.3 Controle de produto não-

conforme 

 

Como este item é relativamente curto, sua análise será dividida em apenas dois períodos: 

aquisição e recursos humanos.  Inicialmente, serão apresentados os controles relacionados à 

gestão de aquisição. 
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Figura 20 - Gestão de fornecedores 

Conforme se pode observar na Figura 20, a região inferior mostra a primeira interface 

da lista de componentes, ou recursos de processo, com o processo de aquisição; a necessidade 

da gestão de fornecedores e da homologação de novos fornecedores caso necessário. 

A região superior, por sua vez, apresenta a rotina de processo, como por exemplo, a 

compra, a logística de entrega e o controle de qualidade do recebimento dos produtos, sendo o 

ponto final de seu processo a gestão do estoque e o suprimento das operações. 

Observa-se que a análise do processo de Recursos Humanos, embora seja curta, como 

exposto anteriormente, causa grande impacto em toda a estabilidade do sistema. 
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Figura 21 - Recursos humanos 

Conforme apresentado na Figura 21, a interface da avaliação e a liberação de pessoal 

para operação, também são o caminho de entrada das qualificações mínimas e das necessidades 

de treinamento para o pessoal interno ou para novas contratações. 

Desta maneira, a gestão destes recursos e suas competências, o resultado das 

informações obtidas pelo passo anterior e o final deste ciclo, acontecem por meio da liberação 

de novos funcionários ou pela qualificação da equipe existente na empresa. 

 

4.4.7 Gestão de requisitos 

 

Após realizar toda a análise das lacunas presentes no planejamento inicial do modelo, 

diversos requisitos necessários para seu funcionamento foram encontrados, ademais da 

necessidade de gerenciá-los. De forma sistêmica o Framework auxiliou e mostrou a interação 

entre as necessidades reais estipuladas pelos macros processos, que foram estabelecidas na 
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visão de arquitetura, de maneira mais abrangente e, desta forma, estabeleceram-se as interações 

e correlações entre as atividades. 

Neste ponto, reuniram-se todos os requisitos de funcionamento encontrados na etapa de 

visão de arquitetura e aplicados na visão de negócio. Foram estabelecidas as relações e 

interações entre as necessidades levantadas e quais informações estão diretamente interligadas. 

Conforme a Figura 22, abaixo, é possível avaliar que existe uma vasta quantia de 

requisitos, que possuem uma segunda escala de correlações que pode não ser prevista 

diretamente na visão de arquitetura. 

 

  

Figura 22 - Overview de gerenciamento de requisitos  

 

Desta forma, foi possível avaliar, por exemplo, quais necessidades dependem de outras 

entradas de informação, quais são estas informações e quais necessidades ainda não foram 

previstas, mas que são necessárias para atingir a meta estipulada. 

Neste ponto, evidenciou-se a relação de causa entre a realização do produto, que 

necessita transformar insumos em produtos, e que em paralelo precisa acionar toda a gestão de 

suprimentos e recursos humanos pelas necessidades de consumo. 

 Também foram avaliadas suas possíveis saídas, ou seja, a conformidade que implica na 

manutenção do atendimento de uma meta e a não conformidade, que pode ser dividida em duas 
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partes, isto é, como não conformidade de produto e não conformidade sistêmica ou de processo, 

que engloba diversos outros fatores. 

Estas relações podem ser observadas na Figura 23 abaixo, onde foram estipulados 

requisitos extras para a necessidade de avaliação do desempenho de qualidade. 

 

 

Figura 23 - Correlações ligadas a não conformidades 
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4.5 RESULTADOS DA ANÁLISE DO MODELO ELABORADO 

 

O modelo em prática, antes do estudo do Framework TOGAF, levava em consideração 

apenas volumes de peças refugadas e retrabalhadas. No entanto, sem uma metodologia 

adequada, todo levantamento de dados de não conformidades do produto, não possibilitava uma 

tomada de decisão com eficácia, pois sem o devido estudo não há como tomar medidas 

adequadas e precisas. 

A análise inicial mostrou-se muito frágil, pois não auxiliava adequadamente a tomada 

de decisão, conforme se pode observar nos seguintes eixos de análise listados abaixo: 

 

1) Não permitia encontrar um pico de desvios específicos; 

2) Apresentou uma tendência de crescimento de desvios; 

3) Não permitia avaliar ações potenciais; 

4) Não permitia avaliar melhorias para a redução destas não conformidades. 

 

Planejar a qualidade é um processo de identificação dos requisitos e/ou padrões de 

qualidade de um projeto ou produto, além da documentação de como o projeto demonstrará a 

conformidade. (PMBOK, 2008). 

A identificação destes eixos de análise permite a visualização dos resultados das 

medições do controle de qualidade para garantir que os padrões de qualidade e as definições 

operacionais apropriadas, sejam usados.  

De acordo com Cerqueira (2012, p.443) também se inclui a melhoria contínua do 

processo, que é um meio interativo de melhorar a qualidade de todos os processos. A melhoria 

contínua reduz os desperdícios e elimina as atividades que não agregam valor, permitindo que 

os processos sejam operados com níveis mais altos de eficiência e eficácia. Ainda segundo o 

autor, “cada empresa deve definir a forma como considera seus processos e idealizar o modelo 

que deve embasar seu Sistema de Gestão Integrado” (CERQUEIRA, 2012, p. 443). 

Esta realidade pode ser analisada nos indicadores abaixo (Figuras 26 e 27), neles é 

possível observar a tendência de ocorrência de não conformidades, mas não é possível 

compreender quais ações podem ser tomadas para a melhoria do sistema. 

A Figura 24 mostra o indicador de volume de peças que foram encontradas com algum 

tipo de não conformidade, independentemente da gravidade da ocorrência ou do fato de o 

produto ser retrabalhado, reaproveitado, ou refugado.  
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Para Costa et al. (2010, p. 253) “em certas situações, não faz sentido classificar um item 

como defeituoso ou não, mas contar o número de defeitos que ele possui”. 

 

Figura 24 - Indicador de volume de defeitos 

 

A Figura 25 a seguir, apresenta a quantidade de produtos que foram refugados sem 

indicar o fator que ocasionou a perda do produto.  
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Figura 25 - Indicador de volume de refugo 

Por fim, a gestão de requisitos indicou algumas necessidades, como por exemplo, 

reconhecer a visão geral da flutuação de não conformidades da empresa e quais são os principais 

fatores que influenciam estes processos, de forma a estabelecer grupos de processos separados 

e a avaliação da flutuação de suas ocorrências. 

 

4.6 RESULTADOS A PARTIR DA APLICAÇÃO DE NOVOS INDICADORES PARA OS 

PROCESSOS 

 

 De acordo com Paladino (2010, p. 281) “as estratégias relacionadas à Gestão da 

Qualidade, como conjunto de métodos, envolvem procedimentos elementares de análise de 

problemas”.   
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O autor explica que existem duas ferramentas que podem auxiliar na análise de 

problemas, que são o diagrama de causa-efeito e o diagrama matriz. Também podem ser 

utilizados procedimentos de visualização de processos, neste caso os histogramas, as folhas de 

checagem, os fluxogramas e o Gráfico de Pareto.  

Após a aplicação de novos indicadores, foi possível identificar os pontos de melhoria e 

avaliar as reduções de não conformidades pontualmente e globalmente, ao passo em que o 

processo se tornava robusto. 

Este estudo, com novos indicadores, iniciou entre Junho e Agosto, sendo congelado para 

esta pesquisa em janeiro, com a finalidade de apresentar as melhorias obtidas. Estas alterações 

podem ser verificadas nas Figuras 26 a 30, a seguir. 

 

 

Figura 26 - Novo indicador de volume de defeitos e refugo 

A Figura 26 apresenta o indicador revisado, contendo os dois cenários de ocorrência e 

refugo, para que se possa avaliar a ocorrência e tendência global da empresa, ademais da 

melhoria ou tendência do aumento dos desvios e refugos, de maneira unificada. 

Este gráfico também auxilia na avaliação da necessidade e da eficácia de um projeto de 

melhoria, indicando diretamente a redução da ocorrência de desvios em produção.  

Os dados tiveram sua primeira apuração em agosto e os primeiros projetos despontaram 

em setembro. Os resultados apresentados mostram uma redução geral do refugo e inicialmente 

até dezembro, da incidência de defeitos também; em janeiro um pico de defeitos acumulados 

com a redução de entrega de produtos acabou por alavancar os valores de defeitos, porém a 

quantidade de refugo se manteve estável, fruto de projetos que advieram da análise.  
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Figura 27 - Apuração de defeitos com maior incidência 

A Figura 27 apresenta o panorama dos defeitos com maior impacto para a qualidade, onde 

surgiram projetos de redução de custos e de melhorias para a garantia de maior estabilidade do 

processo. Na empresa R4 foram implementados diversos programas concomitantemente para 

minimizar o defeito que inicialmente apresentava o maior impacto, a Trinca de Pista.  

Estes programas foram: 

 Projeto 6 SIGMA para redução de variação de camada e dureza de têmpera, 

reduzindo assim o risco de trincas; 

 Intercâmbio do responsável pelo processo para troca de tecnologia; 

 Visita técnica do especialista da matriz, por 4 semanas, para realizar testes e treinar 

a equipe; 
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 Retrofitting de componentes e sistemas das máquinas de têmpera por indução; 

 Acompanhamento semanal de melhorias pontuais e de projetos de trocas de 

dispositivos pela matriz. 

 

Somando os grupos dos novos indicadores, a análise e aplicação de projetos de melhoria 

tornam-se mais simples, pois a tendência da empresa é evidenciada e os principais defeitos e 

suas tendências isolados para avaliar a eficácia das ações, de forma a garantir que efeitos em 

outras áreas não influenciem o entendimento de não sucesso de uma ação de melhoria 

implementada. 

Com o auxílio dos gráficos, conhecidos, de acordo com Samohyl (2009), como 

elementos visuais para o monitoramento da conformidade das características do processo ou do 

produto, observaram-se os grupos de novos indicadores de maneira mais evidenciada. 

Este fator propicia um monitoramento no interior do próprio processo, mantendo a 

possibilidade de se executar mudanças nas variáveis mais relevantes, seguramente, trata-se da 

maneira mais eficiente para buscar melhorias contínuas.  

É universalmente aceito o monitoramento por gráficos de controle, pois melhora a 

qualidade da produção a custos reduzidos, permitindo o controle da qualidade do produto final 

para o cliente (SAMOHYL, 2009). 

Elaborou-se um processo de adaptabilidade por meio de relações de interdependências, 

com isso foi possível a adaptação às mudanças necessárias nas ações de melhoria a serem 

implementadas, após a identificação de áreas com maiores índices de ocorrências individuais, 

as quais não eram visivelmente identificadas, pois eram analisadas na visão geral da 

organização. 

  



86 

 

 

O Quadro 8 apresenta uma análise simples, a média dos 9 primeiros meses de produção 

do ano e suas respectivas falhas e a média dos 3 últimos meses do ano, comparando as duas 

médias e analisando qual é a taxa de redução em âmbito de ocorrências mensais. Este quadro 

permitiu comprovar uma tendência de redução de 49% na característica considerada crítica e 

que possuiu a primeira onda de projetos para melhoria e redução de custos. 

 

Quadro 8 - Análise dos impactos de projetos em andamento 

 

DEFEITOS 
Total 
geral 

Média 
Últimos9 

meses 

Proporcional 
a 1 ano 

Média 
Últimos 
3 meses 

Previsto 
Ocorrências 

a menos 
Redução 

TRINCA NA PISTA 227 22,11 265 9,33 112,00 -153 58% 

MARCAS DE 
BATIDA/RISCOS/MANCHA 

106 9,56 115 6,67 80,00 -35 30% 

ACABAMENTO NÃO 
CONFORME 

97 11,25 135 2,33 28,00 -107 79% 

CAMADA DE TEMPERA 
BAIXA 

64 5,63 68 6,33 76,00 9 
(Aumento) 

13% 

CHANFRO NÃO 
CONFORME 

64 6,22 75 2,67 32,00 -43 57% 

TÊMPERA 
INTERROMPIDA 

63 5,50 66 6,33 76,00 10 
(Aumento) 

15% 

FURAÇÃO INCORRETA 57 5,67 68 2,00 24,00 -44 65% 

DUREZA DE PISTA FORA 
ESPECIFIC 

49 4,43 53 6,00 72,00 19 
(Aumento) 

35% 

MARCA DE INDUTOR 46 4,75 57 4,00 48,00 -9 16% 

 

Projetos de redução para outras falhas também foram realizados, sendo que diversos 

questionamentos encontrados no estudo de têmpera também impactaram em outras operações. 

 Estes dados são analisados periodicamente para analisar os problemas que apresentam 

tendência discreta de aumento, uma vez que alguns dados não foram avaliados nos 5 mais 

impactantes de refugo e retrabalho, porém estão apresentados como impactantes neste estudo 

complementar. 

Com estas ferramentas para analisar o ciclo de indicadores auxiliares, os dados dos 

indicadores gerencias apresentaram melhorias, conforme pode ser visto nos dados abaixo no 

Quadro 9, que apresenta os indicadores propostos no início do capitulo, utilizando o Framework 

Zachman. 
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Quadro 9 – Indicadores Gerenciais 

 
POLÍTICA 

DO SGI 

OBJETIVO MÉTODO DE 

AVALIAÇÃO 

PROCESSOS 

ENVOLVIDOS 

APURAÇÃO 

META 

PERÍODO 

(Resultado 

anual) 

PARECER 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como 

objetivos 

em suas 

atividades, a 

R4, 

fabricante 

de 

rolamentos 

de grande 

porte e 

serviços de 

usinagem, 

adota: 

- Buscar a 

excelência 

em seu 

ramo de 

produção, 

perseguir a 

meta de 

falha zero e 

de entrega 

no prazo 

Não 

reincidência 

de problemas 

tratados via 

"8D" 

 

Reincidência de 

problemas após 

tratamento via 8D. 

 

SGI, 

Engenharia, CQ 

e Produção 

 

Mensal        

< 1 ao mês 

 

 

4 

 

OK - 

Reincidências 

tratadas nos 

próprios 8D´s 

Quantificar e 

reduzir o 

custo de não 

qualidade 

Custos de 

retrabalho, refugo 

ou garantia/ 

faturamento (%) 

SGI, 

Engenharia, CQ 

e Produção 

 

Mensal 

Média < 2% 

Rolamentos 

 

 

4,68% 

 

Não OK - Ver 

8D 89 

Entregar 

produtos e 

serviços no 

prazo 

acordado 

Itens (Não Eólicos) 

entregues no 

prazo/Total de itens 

fornecidos (%) 

Vendas, 

Engenharia, 

PCP e Produção 

 

Mensal 

Média 

>90% 

 

 

78,4% 

 

Não OK - Ver 

8D 87 

Itens (Seriados - 

Eólicos) entregues 

no prazo/Total de 

itens fornecidos (%) 

Vendas, 

Engenharia, 

PCP e Produção 

 

Mensal 

Média 

>95% 

 

 

75,2% 

 

Não OK - Ver 

8D 87 

Elaborar 

novos 

processos de 

fabricação no 

prazo 

Dias corridos gastos 

para elaboração ou 

revisão dos 

processos/programa

s 

 

 

Engenharia 

 

Mensal 

Média anual 

< 35 dias 

 

 

31 

 

OK 

Disponibilida

de de 

Equipamentos 

à Produção 

Horas de espera + 

manutenções/ Total 

de horas trabalhadas 

(%) 

 

Manutenção 

 

Mensal        

> 93% 

 

 

95,47% 

 

OK 

Sucesso nas 

propostas 

comerciais 

Pedidos de 

Venda/Propostas 

emitidas (%) 

 

Comercial 

Trimestral       

> 35% 

 

 

38,5% 

 

OK 

Disponibilida

de de 

Servidores de 

TI aos 

Usuários 

Percentual de 

disponibilidade dos 

servidores de TI. 

 

 

Administração/

TI 

 

Mensal        

> 99% 

 

 

99,59% 

 

OK 

Fornecedores 

alinhados com 

nossos 

objetivos 

Índice de 

Desenvolvimento de 

Fornecedores - IDF 

Aquisição e 

Produção 

Externa 

Semestral 

Média > 

83% 

 

91,3% 

 

OK - Meta 

atendida 
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POLÍTICA 

DO SGI 

OBJETIVO MÉTODO DE 

AVALIAÇÃO 

PROCESSOS 

ENVOLVIDO

S 

APURAÇÃ

O META 

PERÍODO 

(Resultado 

anual) 

PARECER 

 

- Atender 

todas as 

legislações 

aplicáveis 

às suas 

atividades, 

tanto 

regionais 

quanto 

nacionais 

 

 

 

Atendimento a 

Legislação 

vigente 

aplicável ao 

negócio. 

 

Sistema AMBITO - 

Legislação 

Ambiental 

 

 

SGI 

 

Trimestral 

=100 % 

 

87,46% 

 

Não OK - 

Agilizar ações 

planejadas 

 

Sistema AMBITO - 

Legislação SSO 

 

 

SGI 

 

Trimestral 

=100 % 

 

 

99,05% 

Não OK - 

Assegurar que 

as ações sejam 

efetivas. 

Ocorrência de 

notificações e 

autuações 

(quantidade). 

 

 

SGI 

 

 

Mensal Zero 

 

 

0 

 

OK - Meta 

atendida 

 

- Atuar de 

forma a 

eliminar, 

reduzir, 

controlar e 

prevenir os 

riscos e 

impactos ao 

meio 

ambiente e 

ao ser 

humano 

 

 

Eliminar, 

reduzir, 

controlar e 

prevenir os 

riscos e 

impactos ao 

meio ambiente 

e ao ser 

humano 

Redução da geração 

de resíduos 

perigosos / Homem 

hora trabalhada 

 

 

SGI 

 

Trimestral 

Média < ou 

=0,06Kg/Hh 

 

 

0,04 

 

OK - Meta 

atendida 

 

Redução do 

consumo de energia 

(KWh) / Homem 

horas trabalhadas 

 

 

SGI, 

Manutenção 

 

Mensal 

Média < 8 

KWh/Hh 

 

 

 

6,54 

 

OK - Meta 

atendida (rever 

p/ 2013/14) 

Redução do 

consumo de água 

/Homem horas 

trabalhadas 

 

SGI, 

Manutenção 

Mensal 

Média < 18 

L/Hh 

 

 

11,75 

OK - Meta 

atendida (rever 

p/ 2013/14) 

 

 

 

 

-  Atuar de 

forma a 

eliminar, 

reduzir, 

controlar e 

prevenir os 

riscos e 

impactos ao 

meio 

ambiente e 

ao ser 

humano 

 

 

 

 

 

Eliminar, 

reduzir, 

controlar e 

prevenir os 

riscos e 

impactos ao 

meio ambiente 

e ao ser 

humano 

 

 

Levantamento de 

melhorias e desvios 

relacionados a 

segurança (RODI) 

 

 

 

 

SGI 

Nº Ações de 

Melhoria 

Abertas 

 

201 

Só 

Acompanhamen

to 

 

Mensal 

Ações de 

Melhoria 

realizadas 

Média > 

75% 

 

 

 

85% 

 

 

Meta atendida 

 

Ocorrência de 

doenças 

ocupacionais com 

nexo causal pela 

função 

 

SGI, RH 

 

Semestral 

Meta = 0 

(zero) 

 

0% 

 

OK - Meta 

atendida 

 

Taxa de Frequência 

de Acidentes com 

afastamento/milhão 

de horas trabalhadas 

 

 

SGI, Produção 

 

Mensal 

média anual 

<9/milhão 

de Hh 

 

 

7,40 

 

OK - Meta 

atendida 
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POLÍTICA 

DO SGI 

OBJETIVO MÉTODO DE 

AVALIAÇÃO 

PROCESSOS 

ENVOLVIDO

S 

APURAÇÃ

O META 

PERÍODO 

(Resultado 

anual) 

PARECER 

-  Garantir a 

análise 

crítica, 

atendimento 

e 

desempenho 

destes 

objetivos e 

metas.                                                  

- Procurar a 

melhoria 

continua 

destes 

controles 

para 

promover o 

maior bem 

estar e 

satisfação 

dos clientes, 

acionistas, 

colaborador

es, terceiros 

e demais 

partes 

interessadas 

 

Satisfação dos 

clientes pelo 

atendimento 

dos requisitos 

contratuais. 

 

Ponderação entre o 

atendimento de 

prazos de entrega e 

ocorrências de 

reclamações de 

clientes 

 

 

 

SGI, Comercial 

Mensal 

(Seriados) > 

88% 

 

85,0% 

 

Não OK - Ver 

8D 87 

Mensal 

(Não 

Seriados) > 

88% 

 

86,9% 

 

Não OK - Ver 

8D 87 

 

Satisfação e 

melhoria da 

competência 

dos 

funcionários 

Horas de 

treinamento por 

funcionário 

 

RH 

> 26,4 

horas/ 

funcionário 

ao ano 

 

55,66 

 

Excelente 

 

Absenteísmo 

 

RH 

 

Mensal        

< 3,0% 

 

2,48% 

 

Agosto Não 

OK, Vide 8D 

166 

  

 

Ocorrência de 

reclamações da 

Comunidade/Sindic

ato 

 

 

 

SGI 

 

 

Mensal Zero 

ao Ano 

 

 

0 

 

 

OK - Meta 

atendida 
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5. CONCLUSÃO 

 

Conforme resultados apresentados, conclui-se que os Frameworks Zachman e TOGAF 

serviram de grande auxílio, no que se refere ao atendimento das premissas estipuladas como 

objetivos desta pesquisa. Com o auxílio do Framework Zachman foi possível reestruturar os 

indicadores internos e garantir a análise de todos os aspectos preliminares encontrados, após 

analisar as normas de gestão, implementadas na empresa. 

O Framework TOGAF, por sua vez, promoveu uma análise mais detalhada dos 

requisitos e iteração entre processos. Atividades tais como a reestruturação de processos, a 

revisão de documentos e autoridades foram realizadas, com o objetivo de fornecer maior 

sustentação aos indicadores; orientando a equipe a planejar e implementar programas com 

redução de 49% de ocorrência de falhas e uma redução de 7% para 3% da quantidade de refugo 

gerada mensalmente na produção. 

A estrutura para a análise e planejamento de projetos e programas de melhoria contínua 

pode ser replicada e realizada periodicamente para reduzir ainda mais os índices de não 

conformidades, melhorando assim no prazo de entrega e no custo da não qualidade. 

Portanto, a proposta de reestruturação de Sistemas de Gestão Integrados utilizando 

Framework de Arquitetura Corporativa atendeu aos objetivos de planejar e propor melhorias 

para novos sistemas de indicadores gerenciais e indicadores de apoio para auxiliar e alavancar 

projetos de melhoria contínua e redução de custos. 

Salvo o atendimento das premissas inicias da pesquisa, deve-se ressaltar as dificuldades 

e oportunidades encontradas com a aplicação da ferramenta: 

1. Necessário para todo desenvolvimento, o papel dos especialistas é de 

necessidade fundamental. 

2. Existe uma necessidade que restringe a viabilidade do desenvolvimento, é 

mandatório que o especialista que irá agir como facilitador no mapeamento tenha 

conhecimentos e domínio tanto de arquitetura corporativa quanto de sistemas de 

gestão. 

3. Os limites e o andamento do projeto são diretamente afetados pela capacidade 

de abstração e de visão sistêmica da equipe de especialistas; é de caráter 

fundamental um alinhamento de conhecimentos antes do início das atividades. 



91 

 

 

4. A visão sistêmica de processos é fundamental para se alinhar fluxos de 

informação e para entender e estabelecer controles e medidas para a garantia do 

sucesso das ações propostas. 

Nesta pesquisa foi possível compreender que a metodologia possui um potencial grande 

para o avanço em sistemas de gestão e que a metodologia pode ser transportada, com ressalvas 

em determinados pontos, para a análise de sistemas de gestão. 

Algumas etapas da metodologia completa são diretamente voltadas para 

desenvolvimento de sistemas de informação e reestruturação destes sistemas, uma vez que a 

gestão da qualidade tem como fundamentos o controle de produtos e seus dados, os fluxos de 

processo e informação tem grande proximidade com os métodos de análise de fluxos de 

informação da TI. Assim, para parte dos requisitos da gestão da qualidade e, consequentemente, 

gestão ambiental e de SSO, os métodos de análise de processos é de auxílio na otimização do 

sistema. 

Novas pesquisas podem ser realizadas com diferentes enfoques sobre o mesmo tema, 

avaliar o método de mapeamento com maior rigor em prol dos sistemas de gestão ambiental, 

saúde e segurança ocupacional ou até mesmo de responsabilidade social conforme a SA 8000; 

pode ser aplicado o mesmo método com propósitos diferentes, como o remodelamento de 

atividades ou de incorporação de novos processos, onde os fluxos de informação e requisitos 

para a garantia do sucesso da operação, não fazem parte do “Know how” da organização e a 

adoção desta metodologia pode ser um fator de garantia de sucesso para novas aplicações.  
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APÊNDICE A 

Integração entre as normas 

Item OHSAS 18001 Item NBR ISO 14001 Item NBR ISO 9001 

-- ------- -- Introdução 0 

0.1 

        0.2 

       0.3 

      0.4         

Introdução 

Generalidades 

Abordagem de processo 

Relação com a ISO 9004 

Compatibilidade com outros 

sistemas de gestão 

1 Objetivo 1 Objetivo e campo de 

aplicação 

1 

1.1 

1.2 

Objetivo 

Generalidades 

Aplicação 

2 Publicações de 

referência 

2 Referências 

normativas 

2 Referência normativa 

3 Termos e definições 3 Definições 3 Termos e definições 

4 Elementos do Sistema 

de Gestão da SSO 

4 Requisitos do sistema 

de gestão ambiental 

4 Sistema de gestão da 

qualidade 

4.1 Requisitos gerais 4.1 Requisitos gerais 4.1 

5.5 

 

5.5.1 

Requisitos gerais 

Responsabilidade, autoridade 

e comunicação 

Responsabilidade e 

autoridade 

4.2 Política de SSO 4.2 Política ambiental 5.1 

5.3 

8.5 

Comprometimento da direção 

Política da qualidade 

Melhorias 

4.3 Planejamento 4.3 Planejamento 5.4 Planejamento 

4.3.1 Planejamento para 

identificação de 

perigos e avaliação e 

controle de riscos 

4.3.1 Aspectos ambientais 5.2 

7.2.1 

 

7.2.2 

Foco no cliente 

Determinação de requisitos 

relacionados ao produto 

Análise crítica dos requisitos 

relacionados ao produto 

4.3.2 Requisitos legais e 

outros requisitos 

4.3.2 Requisitos legais e 

outros requisitos 

5.2 

7.2.1 

Foco no cliente 

Determinação de requisitos 

relacionados ao produto 

4.3.3 Objetivos 4.3.3 Objetivos e metas 5.4.1 Objetivos da qualidade 

4.3.4 Programa(s) de gestão 

da SSO 

4.3.4 Programa(s) de gestão 

ambiental 

5.4.2 
 

8.5.1 

Planejamento do sistema de 

gestão da qualidade 

Melhoria contínua 

4.4 Implementação e 

operação 

4.4 Implementação e 

operação 

7 

7.1 

Realização do produto 

Planejamento da realização 

do produto 
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4.4.1 

 

Estrutura e 

responsabilidade 

 

4.4.1 

 

Estrutura e 

responsabilidade 

 

5 

5.1 

5.5.1 

5.5.2 

6 

6.1 

6.2 

6.2.1 

6.3 

6.4 

Responsabilidade da direção 

Comprometimento da direção 

Responsabilidade e 

autoridade 

Representante da direção 

Gestão de recursos 

Provisão de recursos 

Recursos humanos 

Generalidades 

Infra-estrutura 

Ambiente de trabalho 

4.4.2 Treinamento, 

conscientização e 

competência 

4.4.2 Treinamento, 

conscientização e 

competência 

6.2.2 Competência, 

conscientização e 

treinamento, 

4.4.3 Consulta e 

comunicação 

4.4.3 Comunicação 5.5.3 

7.2.3 

Comunicação interna 

Comunicação com o cliente 

4.4.4 Documentação 4.4.4 Documentação do 

sistema de gestão 

ambiental 

4.2 

4.2.1 

4.2.2 

Requisitos de documentação 

Generalidades 

Manual da qualidade 

4.4.5 Controle de 

documentos e de 

dados 

4.4.5 

 

Controle de 

documentos 

4.2.3 Controle de documentos 

4.4.6 

 

Controle operacional 4.4.6 Controle operacional 7 

7.1 

 

7.2 

7.2.1 

 

7.2.2 

 

7.3 

7.3.1 

7.3.2 

 

7.3.3 

7.3.4 

 

7.3.5 

 

7.3.6 

 

7.3.7 

 

 

7.4 

 

7.4.1 

7.4.2 

Realização do produto 

Planejamento da realização 

do produto 

Processos relacionados a 

clientes 

Determinação de requisitos 

relacionados ao produto 

Análise crítica dos requisitos 

relacionados ao produto 

Projeto e desenvolvimento 

Planejamento do projeto e 

desenvolvimento 

Entradas de projeto e  

desenvolvimento 

Saídas de projeto e 

desenvolvimento 

Análise crítica de projeto e 

desenvolvimento 

Verificação de projeto e 

desenvolvimento 

Validação de projeto e 

desenvolvimento 

Controle de alterações de 

projeto e desenvolvimento 

Aquisição 

Processo de aquisição 

Informações de aquisição 
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4.4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controle operacional 

 

(continuação) 

4.4.6 Controle operacional 7.4.3 

7.5 

7.5.1 

 

7.5.2 

 

7.5.3 

 

 

7.5.4 

7.5.5 

Verificação do produto 

adquirido 

Produção e fornecimento de 

serviço 

Controle de produção e 

fornecimento de serviço 

Validação dos processos de 

produção e fornecimento de 

serviço 

Identificação e rastreabilidade 

Propriedade do cliente 

Preservação do produto 

4.4.7 Preparação e 

atendimento a 

emergências 

4.4.7 Preparação e 

atendimento a 

emergências 

8.3 Controle de produto não-

conforme 

4.5 Verificação e ação 

corretiva 

4.5 Verificação e ação 

corretiva 

8 Medição, análise e melhoria 

4.5.1 Monitoramento e 

mensuração do 

desempenho 

4.5.1 Monitoramento e 

medição 

7.6 

 

8.1 

8.2 

8.2.1 

8.2.3 

 

8.2.4 

 

8.4 

Controle de dispositivos de 

medição e monitoramento 

Generalidades 

Medição e Monitoramento 

Satisfação dos clientes 

Medição e monitoramento de 

processos 

Medição e monitoramento de 

produto 

Análise de dados 

4.5.2 Acidentes, incidentes, 

não-conformidades e 

ações corretivas e 

preventivas 

4.5.2 Não-conformidades e 

ações corretiva e 

preventiva 

8.3 

8.5.2 

8.5.3 

Controle de produto não-

conforme 

Ação corretiva 

Ação preventiva 

4.5.3 Registros e gestão de 

registros 

4.5.3 Registros 4.2.4 Controle de registros 

4.5.4 Auditoria 4.5.4 Auditoria do sistema 

de gestão ambiental 

8.2.2 Auditoria interna 

4.6 Análise crítica pela 

administração 

4.6 Análise crítica pela 

administração 

5.6 

5.6.1 

5.6.2 

5.6.3 

Análise crítica pela direção 

Generalidades 

Entradas para a análise crítica 

Saídas da análise crítica 

Anexos 

A e B 

Correspondência com 

a ISO 14001 e ISO 

9001 

Anexo 

B 

Correspondência com 

a ISO 9001 

Anexo 

A 

Correspondência com a ISO 
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