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      Na literatura internacional, não há uma conclusão 

definitiva quanto ao impacto do sistema de gestão da 

qualidade no desempenho organizacional, o que 

oportuniza a realização de novas pesquisas sobre o 

tema. Nesse sentido, o presente estudo visou analisar a 

relação entre a maturidade dos sistemas de gestão da 

qualidade e o desempenho organizacional (operacional, 

econômico-financeiro e de mercado) em empresas dos 

setores metalmecânico e moveleiro da Serra Gaúcha. O 

projeto foi desenvolvido seguindo duas etapas: a 

primeira, de cunho qualitativo, foi operacionalizada 

mediante entrevistas em profundidade com gestores 

dos setores estudados; e a segunda, de caráter 

quantitativo, baseou-se em dados coletados mediante 

questionário (survey), os quais foram submetidos a 

procedimentos de estatística descritiva e a testes de 

hipóteses, visando verificar diferenças de desempenho 

em empresas com e sem certificação ISO 9001 e com 

diferentes níveis de maturidade de gestão da qualidade.  

     Espera-se que, após a análise dos resultados da 

pesquisa, seja possível verificar se as empresas que 

possuem sistemas de gestão da qualidade mais 

maduros possuem melhor desempenho operacional, 

econômico-financeiro e de mercado do que as 

empresas que se encontram na situação oposta. Com 

isso e a partir da aplicação dos procedimentos 

metodológicos estabelecidos no presente estudo, 

espera-se contribuir com a análise da relação entre a 

maturidade dos sistemas de gestão da qualidade e o 

desempenho organizacional, bem como estabelecer 

direcionamentos para empresas dos setores metal 

mecânico e moveleiro da região da Serra Gaúcha que 

queiram implantar, revisar ou ampliar seus sistemas de 

gestão da qualidade. 
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       A revisão sistemática da literatura realizada 

no contexto deste projeto identificou uma 

relação significativa e positiva entre a 

maturidade dos sistemas de gestão da 

qualidade e o desempenho organizacional, o 

desempenho econômico financeiro de mercado  

e operacional.  

    Também foi identificada uma relação positiva 

entre a maturidade do gerenciamento de 

processos e o desempenho organizacional. O 

presente estudo orientado aos setores 

metalmecânico e moveleiro da Serra Gaúcha 

pretende verificar se existe essa relação nos 

setores  estudados. 

   •Analisar em que nível se encontra as empresas 

dos dois setores no que se refere à maturidade 

dos sistemas de gestão da qualidade e à 

horizontalização dos processos. Com isso, será 

possível identificar tanto oportunidades para a 

melhoria dos sistemas de gestão da qualidade 

nas empresas dos dois setores, tornando-os mais 

maduros, quando para o gerenciamento dos 

processos, contribuindo para a eficiência das 

operações da Serra Gaúcha;  

 

   •Analisar o desempenho de mercado, 

econômico-financeiro e operacional das empresas 

selecionadas. Esta é uma etapa prévia para a 

posterior análise das empresas, conforme os seus 

graus de maturidade e de horizontalização dos 

processos. De qualquer forma, isoladamente, este 

objetivo trará algumas contribuições relevantes 

para a compreensão do desempenho das 

empresas dos dois setores estudados.  

 

   •Comparar o desempenho de mercado, 

econômico-financeiro e operacional de empresas 

certificadas e não certificadas pela norma ISO 

9001. Com isso, será possível identificar se a 

certificação ISO 9001 contribuiu ou não para a 

melhoria do desempenho das empresas dos dois 

setores e se há diferenças estatisticamente 

significantes entre empresas certificadas e não 

certificadas; 

 

   •Analisar o impacto do grau de maturidade do 

sistema de gestão da qualidade e do grau de 

horizontalização de processos no desempenho de 

mercado, econômico-financeiro e operacional das 

empresas analisadas. Com isso, será possível 

verificar se empresas com sistemas de gestão da 

qualidade mais maduros tendem a apresentar 

melhor desempenho. Da mesma forma, será 

verificado se empresas com processos mais 

horizontalizados possuem melhor performance.  
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