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Resumo:Este artigo tem como objetivo apresentar um jogo empresarial como ferramenta facilitadora do
treinamento e desenvolvimento de pessoas em uma empresa do ramo metalúrgico, situada na grande
Belo Horizonte, certificada na norma NBR ISO 9001:2008. O jogo foi elaborado usando a metodologia
do PDCA com base nos requisitos da norma NBR ISO 9001:2008. Esta norma destaca à importância de
identificar, implantar, gerenciar e melhorar continuamente a eficácia dos processos necessários para o
sistema de gestão da qualidade, e de gerenciar as interações desses processos para atingir seus objetivos.
A eficácia e a eficiência de um processo podem ser diagnosticadas mediante processos de análises
utilizando a metodologia PDCA. O jogo de empresa é um processo de aprendizagem que estimula o
pensamento reflexivo que permite: Reconhecer um problema; formular hipóteses, elaborar implicações
lógicas sobre estas hipóteses, teste das hipóteses e tirando conclusões. Após o levantamento das não
conformidades dos processos da organização estudada através do relatório de auditoria interna dos anos
2011 e 2012, foi elaborado o jogo de tabuleiro “PDCA em Ação” utilizando a metodologia PDCA com
base nos requisitos da norma NBR ISO 9001:2008. Através das partidas do jogo e dos treinamentos
realizados foi possível concluir que para o bom funcionamento e sucesso de uma organização são
necessários termos líderes que envolvam as pessoas, que saiba trabalhar com o gerenciamento de
processos, o qual é o enfoque da norma NBR ISO 9001:2008 e a distribuição da informação necessária e
precisa.



Palavras Chave: PDCA - Sistema de Qualidade - ABNT NBR ISO 9001:2 - Jogo empresarial -
Auditoria de qualida



 
1.  INTRODUÇÃO 

Este artigo tem como objetivo apresentar um jogo empresarial como ferramenta 
facilitadora do treinamento e desenvolvimento de pessoas em uma empresa do ramo 
metalúrgico, situada na grande Belo Horizonte, certificada na norma NBR ISO 9001:2008. O 
jogo foi elaborado usando a metodologia do PDCA com base nos requisitos da norma NBR 
ISO 9001:2008.  

Segundo Souza et al. (2011) na antiguidade, os jogos já faziam parte das atividades 
dos seres humanos. Os egípcios, gregos, romanos e maias já usavam jogos para transmitir 
valores, conhecimentos e padrões sociais aos jovens. Ou seja, os jogos representam uma das 
maneiras que a humanidade encontrou para transmitir conhecimentos, valores culturais e 
éticos a gerações futuras, os quais ainda hoje representam esse valor educacional para as 
sociedades. A intensidade do poder do jogo é tão grande que nenhuma ciência conseguiu 
explicar a fascinação que ele exerce sobre as pessoas. Sua existência independe de qualquer 
credo, raça, cultura ou etiologia. Competição lúdica, jogos corporais, gestos e ações permitem 
pessoas se aproximarem, mesmo geograficamente distantes. 

Gramigna (1994) Apud Souza (2011) mostra que em 1950 os Estados Unidos 
perceberam os jogos como instrumento de aprendizagem, quando usou os jogos simulados 
com a finalidade de treinar executivos na área financeira. No Brasil, registra-se que em 1977 o 
mundo acadêmico iniciou também o uso dos jogos na facilitação da aprendizagem, quando o 
professor Warshuer da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo utilizou o jogo de 
programação de produção em sua disciplina Administração Simulada. 

Gramigna (1994) Apud Souza (2011) descreve que “o jogo é uma atividade realizada 
por mais de uma pessoa, regida por regras que determinam quem o vencerá. Nestas regras está 
o tempo de duração, o que permitido e proibido, valores das jogadas e indicadores como 
terminar a partida”. 

A norma NBR ISO 9001:2008 destaca à importância de identificar, implantar, 
gerenciar e melhorar continuamente a eficácia dos processos necessários para o sistema de 
gestão da qualidade, e de gerenciar as interações desses processos para atingir seus objetivos. 
Ela recomenda uma avaliação da eficiência, bem como da eficácia dos processos. A eficácia e 
a eficiência de um processo podem ser diagnosticadas mediante processos de análises 
utilizando a metodologia PDCA. Conforme tratam Moen e Norman (2007), autores da área da 
Qualidade, a inspiração para a criação do PDCA foi atribuída por Shewhart e Deming aos 
americanos Clarence Irving Lewis (1883 – 1964) e John Dewey (1859 – 1952), dois 
fundadores da escola filosófica do pragmatismo. A ideia de um “circuito” foi desenvolvida 
por Dewey ao imaginar como funciona a relação entre a ação humana e o domínio social ao 
qual pertence. Segundo ele a reflexão para a solução de problemas contêm cinco passos 
logicamente distintos: perceber a dificuldade, localizar e definir o problema, sugestão de 
possíveis soluções, desenvolvimento por raciocínio das influências da sugestão, observação 
posterior a experimentação que levem a sua aceitação ou rejeição. Embora fossem seguidores 
de doutrinas racionalistas e do método científico, os pragmatistas acreditam que o valor do 
conhecimento depende de sua contribuição como meio para a obtenção de um resultado 
concreto e prática a vida (ORIBE, [s.d]). 

A Figura 1 demonstra o macro fluxograma da organização, para o entendimento do 
fluxo dos processos no qual abrange todos os requisitos da norma NBR ISO 9001:2008. 



 

  

 
Figura 1: Macro fluxograma da empresa estudada 

A organização tem como perfil produzir com qualidade todo tipo de produto em 
chaparia sendo o seu produto fruto do projeto do cliente que é atendido em detalhes. Além de 
buscar desenvolver produtos próprios que visam melhorar a praticidade, segurança e 
economia aos clientes. Sua missão é fornecer excelência em produtos e serviços 
personalizados, a partir da transformação de metais planos proporcionando aos clientes uma 
ótima relação custo benefício, promovendo o crescimento da empresa e de seus 
colaboradores. A empresa tem como política manter a ética, a transparência em relações 
comerciais, buscar a melhoria contínua de seus processos produtivos e gerenciais, superar as 
expectativas de seus clientes, com soluções criativas e ágeis e assegurar um bom ambiente de 
trabalho. 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
A série ISO 9000 é um conjunto de normas e diretrizes internacionais para sistemas de 

gestão da qualidade, elaboradas no Brasil pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT). As normas especificam quais elementos devem integrar o Sistema de Gestão da 
Qualidade (SGQ) de uma organização e como devem funcionar em conjunto estes elementos 
para assegurar a qualidade dos bens e serviços que a organização produz. A norma NBR ISO 
9001: 2008, na qual especifica requisitos para um sistema de gestão da qualidade que podem 
ser usados pelas organizações para aplicação interna, certificação ou fins contratuais, estando 
focada na eficácia do sistema em atender aos requisitos dos clientes (CECÍLIO, 2009). 

Como requisitos da norma, o sistema de gestão da qualidade é um conjunto de 
políticas, objetivos, procedimentos, instruções e registros que de alguma forma precisam ser 
documentados para que o sistema seja adequadamente implementado e se consolide como 
uma pratica da organização. Assim, ainda que documentação em excesso seja indesejável e 
ineficaz, a organização busca o equilíbrio entre quantidade de documentos e necessidades de 
documentação do seu sistema da qualidade (CARPINETTI et al., 2010). 

O sistema de gestão da qualidade só poderá ser eficaz, se no seu comando estiver uma 
liderança comprometida com seu desenvolvimento, implementação e melhoria continua . A 
norma pede evidências disso por ações efetivas como; disseminação da cultura da qualidade, 
definindo objetivos para a qualidade, desdobrando-os nos diversos níveis hierárquicos e 
fornecendo recursos necessários para que os componentes e subsistemas possam cumprir suas 



 

  

missões que é foco no cliente, política da qualidade, planejamento, responsabilidade, 
autoridade e comunicação e análise crítica pela direção (CARVALHO et al., 2006). 

Com relação à gestão de recurso, a implementação, manutenção e melhoria de sistema 
de gestão da qualidade dependem de recursos humanos e materiais e, para que isso 
efetivamente ocorra,dependem do comprometimento da alta direção para prover os recursos 
necessários. A partir da edição de 2000, o sistema da qualidade ISO 9001 incorporou a 
provisão de recursos como um dos requisitos do sistema da qualidade. Assim, a organização 
deve evidenciar que os recursos de infraestrutura e humanos necessários para a gestão da 
qualidade são identificados e contemplados (CARPINETTI et al., 2010). 

A realização do produto é o tópico mais extenso da norma, no qual encontramos os 
requisitos ligados mais intimamente à conformidade com os requisitos do produto. Na teoria 
dos sistemas, corresponde à administração dos componentes ou subsistemas de forma que 
seus processos contribuam para os objetivos globais do sistema maior. As fases atribuídas a 
realização do produto são; planejamento da realização do produto, processos relacionados a 
clientes ,projeto e desenvolvimento, aquisição, produção e fornecimento do serviço 
(CARVALHO et al., 2006).  

Na medição, análise e melhoria, a NBR ISO 9001:2008 estabelece que a organização 
tem de planejar e implementar atividades de medição, análise e melhoria para que possa 
demonstrar a conformidade com requisitos do produto, isto é, evidenciar que as especificações 
estão sendo atendidas;assegurar a conformidade do sistema  de gestão da qualidade,ou seja, 
garantir que a estrutura organizacional para a qualidade opere conforme os requisitos 
normativos estabelecidos e melhorar continuamente a eficácia do sistema de 
gestão,considerando ciclos de aprimoramento da própria estrutura organizacional 
(CARPINETTI et al., 2010). 

O sistema de gestão da qualidade tem como enfoque o gerenciamento de processos 
que pode ser feito através de ações gerenciais (ABNT NBR ISO 9000:2005). 

Werkema (1995) define o ciclo PDCA como “Um método gerencial de tomada de 
decisões para garantir o alcance de metas necessárias à sobrevivência de uma organização, 
considerando a definição de que um problema é um resultado indesejável de um processo, o 
PDCA pode ser visto como um método de tomada de decisões para a resolução de problemas 
organizacionais.” Assim, o PDCA indica o caminho a ser seguido para que as metas 
estipuladas possam ser alcançadas. 

O ciclo PDCA, idealizado por Shewhart e divulgado por Deming tem por principio 
tornar mais claros e ágeis os processos envolvidos na execução da gestão. 

A Norma NBR ISO 9001:2008 promove a adoção de uma abordagem de processo 
para o desenvolvimento, implementação e melhoria da eficácia de um sistema de gestão da 
qualidade para aumentar a satisfação do cliente pelo atendimento aos seus requisitos (ABNT 
NBR ISO 9001:2008). 

Para uma organização funcionar de maneira eficaz, ela tem que determinar e gerenciar 
diversas atividades interligadas. Uma atividade ou conjunto de atividades que usa recursos e que 
é gerenciada de forma a possibilitar a transformação de entradas em saídas pode ser 
considerada um processo. Frequentemente a saída de um processo é a entrada para o processo 
seguinte (ABNT NBR ISO 9001:2008). 

A aplicação de um sistema de processos em uma organização, junto com a 
identificação, interações desses processos e sua gestão para produzir o resultado desejado, pode 
ser referenciada como a "abordagem de processo" (ABNT NBR ISO 9001:2008). 



 

  

Uma vantagem da abordagem de processo pela norma NBR ISO 9001:2008, é o 
controle contínuo que ela permite sobre a ligação entre os processos individuais dentro do 
sistema de processos, bem como sua combinação e interação. 

Quando usada em um sistema de gestão da qualidade, esta abordagem enfatiza a 
importância: 

a) do entendimento e atendimento dos requisitos; 

b) da necessidade de considerar os processos em termos de valor agregado; 

c) da obtenção de resultados de desempenho e eficácia de processo; 

d) da melhoria contínua de processos baseada em medições objetivas. 

O modelo de um sistema de gestão da qualidade, baseado em uma abordagem de 
processo, conforme mostra a Figura 1, ilustra as ligações dos processos apresentadas nos 
requisitos da Norma NBR ISO 9001:2008 que são: 4 - Documentação, 5 - 
Responsabilidade da Direção, 6 Gestão de Recusos, 7 – Realização do Produto e 8 – 
Medição, Análise e Melhoria. 

A Figura 1 mostra que os clientes desempenham um papel significativo na definição 
dos requisitos como entradas. O monitoramento da satisfação do cliente requer a avaliação de 
informações relativas a percepção do cliente sobre se a organização atendeu aos requisitos do 
cliente (ABNT NBR ISO 9001:2008). 

Adicionalmente pode ser aplicada a metodologia conhecida como "Plan-Do-Check-
Act (PDCA) para todos os processos. O modelo PDCA pode ser descrito resumidamente de 
acordo com a norma NBR ISO 9001:2008: 

Plan (planejar):      estabelecer os objetivos e processos necessários para gerar resultados de 
acordo com os requisitos do cliente e com as políticas da organização. 

Do (fazer) : implementar os processos. 

Check (checar):     monitorar e medir processos e produtos em relação às políticas, aos   
objetivos e aos requisitos para o produto e relatar os resultados. 

Act (agir):  executar ações para promover continuamente a melhoria do desempenho do processo. 

A Figura 2 ilustra a interação da metologia PDCA com os requisitos da norma NBR ISO 
9001:2008: 

 
Figura 2: Ciclo PDCA na norma NBR ISSO 9001:2008 (CARPINETT et al., 2009). 

 



 

  

O ciclo começa pelo planejamento, em seguida a ação ou conjunto de ações 
planejadas são executadas, checa-se o que foi feito, se estava de acordo com o planejado, 
constantemente e repetidamente e toma-se uma ação para eliminar ou ao menos mitigar 
defeitos no produto ou na execução (CARPINETTI et al., 2010). 

A norma NBR ISO 9000:2005 apresenta oito princípios de gestão da qualidade. 
Segundo a ISO, um princípio de gestão da qualidade é uma crença ou regra fundamental e 
abrangente para conduzir e operar uma organização, visando melhorar continuamente seu 
desempenho em longo prazo, pelo foco nos clientes e, ao mesmo tempo, encaminhando as 
necessidades de todas as partes interessadas.  

Os oito princípios segundo a norma NBR ISO 9000:2005 são:  

• Foco no cliente: as organizações dependem de seus clientes e, portanto, 
convém que entendam as necessidades atuais e futuras do cliente, os seus 
requisitos e procurem exceder as suas expectativas.  

• Liderança: líderes estabelecem a unidade de propósitos e o rumo da 
organização. Convém que eles criem e mantenham um ambiente interno, no 
qual as pessoas possam estar totalmente envolvidas no propósito de atingir os 
objetivos da organização.  

• Envolvimento das pessoas: pessoas de todos os níveis são a essência de uma 
organização, e seu total envolvimento possibilita que as suas habilidades sejam 
usadas para o benefício da organização.  

• Abordagem de processo: um resultado desejado é alcançado mais 
eficientemente quando as atividades e os recursos relacionados são gerenciados 
como um processo.  

• Abordagem sistêmica para a gestão: identificar, entender e gerenciar 
processos inter-relacionados como um sistema contribui para a eficácia e a 
eficiência da organização no sentido de esta atingir seus objetivos.  

• Melhoria contínua: convém que a melhoria contínua do desempenho global 
da organização seja seu objetivo permanente.  

• Abordagem factual para a tomada de decisão: decisões eficazes são 
baseadas na análise de dados e informações.  

• Benefícios mútuos nas relações com os fornecedores: uma organização e 
seus fornecedores são interdependentes, e uma relação de benefícios mútuos 
aumenta a habilidade de ambos em agregar valor.  

O modelo de sistema de gestão da qualidade é baseado em uma abordagem de 
processo, na qual os clientes desempenham um papel significativo na definição dos requisitos 
como entradas estando alinhados com os requisitos da norma. O monitoramento da satisfação 
do cliente requer a avaliação de informações relativas à percepção do cliente sobre se a 
organização atendeu os seus requisitos (ABNT NBR ISO 9000:2005). 

Auditoria é um “processo sistemático, documentado e independente para obter 
evidências de auditoria e avaliá-las objetivamente para determinar a extensão na qual os 
critérios da norma são atendidos” (ABNT NBR ISO 19011:2012).  

Estão descritas na Tabela 1 os tipos de auditorias: 

 

 



 

  

Tabela 1: Tipos de auditoria. 

Tipos de Auditoria Partes interessadas 

Primeira parte São conduzidas pela organização para análise crítica 
pela direção e outros propósitos internos, e podem 
formar a base para uma declaração de conformidade 
da organização.   

Segunda parte São realizadas por partes que têm um interesse na 
organização, tais como clientes, ou por outras 
pessoas em seu nome. 

Terceira parte São realizadas por organizações externas de auditoria 
independente. 

 

  Os jogos de simulação, surgiram como mais um instrumento para aperfeiçoar a relação 
ensino-aprendizagem, buscando ser uma solução para preencher as necessidades dos alunos 
de estarem diretamente envolvidos com as decisões de empresas em mercados competitivos, 
estimulando a criatividade empresarial e o trabalho em grupos, tão necessário ao 
administrador moderno, em situações que simulam de forma bastante consistente a realidade 
(KNABBEN, FERRARI, [s.d.]). 

Se o processo de aprendizagem é contínuo e depreende das experiências pessoas 
diante de um determinado evento ou objetos presentes do mundo vivido, logo toda 
experiência envolve múltiplas habilidades e faz uso de múltiplas inteligências, diria Gardner. 
Assim com o foco na percepção holística do indivíduo, situamos a integração entre a 
finalidade pedagógica e a experiência lúdica, que tem como atributos indissociáveis a 
diversão e o entretenimento, para possibilitar a criação de um jogo educativo envolvente 
(NASCIMENTO et al.,2011). 

Através do jogo, as pessoas exercitam habilidades necessárias ao seu 
desenvolvimento integral  e, dentro delas, autodisciplina, sociabilidade, afetividade, valores 
morais, espírito de equipe e bom senso (KNABBEN, FERRARI, [s.d.]). 

O jogo de empresa é um processo de aprendizagem que estimula o pensamento 
reflexivo que permite: Reconhecer um problema; formular hipóteses, elaborar implicações 
lógicas sobre estas hipóteses, teste das hipóteses e tirando conclusões. (Bigge apud Sauaia, 
1995) O uso desta metodologia proporciona o desenvolvimento de habilidades de gestão que 
exige a interpretação dos problemas e a busca das possíveis soluções, visando colocar em 
prática a alternativa mais vantajosa para a empresa, ou seja, testando hipóteses (LEWINSKI 
et al., 2008). 

 

3. METODOLOGIA 

O método utilizado na pesquisa é o indutivo, a pesquisa classifica-se como 
exploratória proporcionando maior familiaridade com o problema, através do levantamento de 
dados. Quanto à natureza da pesquisa é classificada como qualitativa pela relação entre a 
realidade gerencial e a simulação apresentada neste estudo. Relacionada aos objetivos 
caracteriza-se como descritiva onde pretende analisar um problema e propor um modelo para 
solução. 

A empresa estudada é do ramo metalúrgico situada na grande Belo Horizonte, Minas 
Gerais, e certificada pela NBR ISO 9001 desde 2006. O jogo empresarial foi elaborado 
através da metodologia do PDCA o qual abordou todos os requisitos da norma NBR ISO 



 

  

9001:2008 e o relatório de auditoria interna da empresa do ano de 2011. Foram também 
utilizadas referências bibliográficas, com conteúdos na área da qualidade como o PDCA, 
norma NBR ISO 9001:2008 e o relatório da auditoria interna do ano de 2011 do sistema de 
gestão da qualidade NBR ISO 9001:2008 da empresa do ramo de metalúrgico situada na 
grande Belo Horizonte, Minas Gerais. 

 

4. ANÁLISE DE DADOS E RESULTADOS  

Os colaboradores da empresa foram treinados a respeito dos conceitos da norma NBR 
ISO 9001:2008, do sistema de gestão da qualidade e da importância de cumprir requisitos da 
norma NBR ISO 9001:2008 que são: requisitos gerais (documentação), responsabilidade da 
direção, gestão de recursos, realização do produto, e análise, medição e melhoria. 

Foi mostrado através deste treinamento a necessidade e importância de entender esses 
conceitos e seguir os requisitos a fim de garantir a eficácia e melhoria contínua dos processos 
produtivos da organização. 

O jogo foi elaborado com base no relatório de auditoria interna de 2011 da 
organização em estudo. O qual é um jogo de tabuleiro feito com as etapas da metodologia do 
PDCA juntando com requisitos da norma NBR ISO 9001:2008, que se encaixam em cada 
etapa do PDCA, de acordo com a Figura 2. 

Após os treinamentos realizados os colaboradores começaram a jogar. Dividimos os 
colaboradores em grupos para trabalhar o envolvimento de pessoas, o trabalho em equipe e 
liderança. 

Com os treinamentos que foram desenvolvidos e agregados ao lúdico (jogo de 
tabuleiro), foi possível garantir aos colaboradores um maior envolvimento e 
comprometimento com o sistema de gestão da qualidade além de um ambiente de trabalho 
melhor e mais agradável. 

Demonstraram mais interesses e preocupação em estar sempre produzindo peças 
conformes diminuindo dessa forma os retrabalhos, os custos operacionais, aumentando a 
produtividade, pois houve a diminuição das perdas em processos. 

A medição ocorreu através de indicadores de perdas de processos que são elaborados 
levando em consideração os relatórios de não conformidades, ressaltando que existem 
processos com custos maiores que os outros (Figura 4). 

 

Figura 4: Indicador de perdas de processo da empresa estudada. 



 

  

Após a análise da figura 4 (Indicador de Perdas de Processos) é possível perceber que 
o número de não conformidades não é diretamente proporcional ao custo devido a alguns 
processos terem custos mais elevados do que outros. O custo é levantado através da perda de 
processos, ou seja, dos tempos e matérias-primas gastos em retrabalhos ou fabricação. É 
possível verificar também que a partir do mês de fevereiro no qual começaram os 
treinamentos e as partidas do jogo houve uma queda do número de não conformidades e dos 
custos. 

A análise da figura 5, gráfico de dispersão, foi realizado através do cálculo do índice 
de correlação, r= 0,383102, onde o valor encontrado indica um baixo grau de correlação. Este 
grau é devido ao segundo ponto que representa o mês de janeiro o qual teve o custo mais alto. 
Ressaltando que apesar do mês de janeiro não ter apresentado o maior número de não 
conformidades, foi o mês que ocorreu as perdas nos processos com maiores custos. Além 
disso, observando a figura 5 é possível concluir que tirando o segundo ponto e coletando um 
número maior número de amostras seria possível ter um maior grau de correlação devido à 
reta com inclinação positiva como é mostrado nos pontos 1,3 e 4. 

 
Figura 5: Custo em função de não conformidades. 

A eficácia de todo este trabalho de conscientização e maior envolvimento das pessoas 
pode ser constatada na auditoria interna que ocorreu um mês e meio após a realização dos 
treinamentos e do jogo onde houve redução no índice de não conformidades. Conforme 
verificado nas figuras 06 e 07 que foram geradas com base nas tabelas 2 e 3 respectivamente: 

Tabela 2: Registro de não conformidades 2011 (Auditoria Interna). 

Setor 

Registro de não conformidades 2011 (Auditoria interna) 

Documentação 
ou controle 

Registro ou 
Rastreabilidade 

Produto ou 
Preservação 

Clientes ou 
Requisitos Total Frequencia 

acumulada 

% 
Acumu
lada 

1 Compras 1 1 1 0 3 3 20% 

2 Qualidade 1 1 0 0 2 5 33% 

3 R.Humanos 0 2 0 0 2 7 46% 

4 Laser 0 1 1 0 2 9 60% 

5 Montagem 0 1 0 1 2 11 73% 

6 Engenharia 1 0 0 0 1 12 80% 

7 Estamparia  0 0 0 1 1 13 87% 

8 Pintura 1 0 0 0 1 14 93% 

9 Solda 0 1 0 0 1 15 100% 



 

  

 

 

Figura 6: Não conformidades da auditoria interna 2011 da empresa estudada. 

Após análise da Figura 6 é possível concluir que seria necessário em 2011 à tomada 
de ações nos processos de Compras, Qualidade, Recursos humanos, Laser e Montagem, pois 
são onde se concentraram 73% dos problemas encontrados na auditoria. 

Tabela 3: Registro de não conformidade 2011 (Auditoria Interna). 

Setor 

Registro de não conformidades 2012 (Auditoria interna) 

Documentação 
ou controle 

Registro ou 
Rastreabilidade 

Produto ou 
Preservação 

Clientes ou 
Requisitos Total Frequencia 

acumulada 

% 
Acum
ulada 

1 Estamparia 0 2 1 1 4 4 36% 

2 Pintura 1 1 1 0 3 7 64% 

3 Compras 0 2 0 0 1 8 73% 

4 Laser 0 1 0 0 1 9 82% 

5 Montagem 0 1 0 0 1 10 91% 

6 Solda 0 1 0 0 1 11 100% 

7 R.Humanos 0 0 0 0 0 11 100% 

8 Qualidade 0 0 0 0 0 11 100% 

9 Engenharia 0 0 0 0 0 11 100% 

 

 



 

  

 

Figura 7: Não conformidades da auditoria interna 2012 da empresa estudada. 

Após análise da Figura 7 é possível concluir que será necessário à tomada de ação nos 
processos de Estamparia e Pintura, pois é onde se concentram 64% dos problemas 
encontrados na auditoria. 

A figura 8 é um gráfico de linhas o qual faz o comparativo entre as auditorias internas 
da empresa estudada dos anos 2011 e 2012: 
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Figura 8: Comparativo das auditorias internas dos anos 2011 e 2012 da empresa estudada. 

Em relação a Figura 8 é possível perceber que houve uma queda na média de não 
conformidades do ano 2011 para 2012. Mas ainda será necessário atuar nos dois picos do ano 
2012, processos de Estamparia e Pintura. 

 

5. CONCLUSÃO 

Neste trabalho foi elaborado um jogo empresarial como ferramenta facilitadora do 
treinamento e desenvolvimento de colaboradores em uma empresa do ramo metalúrgico. 
Após o levantamento das não conformidades dos processos da organização estudada através 
do relatório de auditoria interna dos anos 2011 e 2012, foi possível a construção de tabelas e 
gráficos e através deles foi possível perceber a necessidade da tomada de ações nos processos 
de estamparia e pintura. Depois do levantamento de dados foi elaborado o jogo de tabuleiro 
“PDCA em Ação” utilizando a metodologia PDCA com base nos requisitos da norma NBR 



 

  

ISO 9001:2008. Foi feito o mapeamento macro dos processos e mostrado aos colaborados 
para que eles tivessem uma visão sistêmica dos processos da organização em que trabalham. 
Através das partidas do jogo PDCA em ação e dos treinamentos realizados foi possível 
concluir que para o bom funcionamento e sucesso de uma organização são necessários 
termos líderes que envolvam as pessoas, que saiba trabalhar com o gerenciamento de 
processos, o qual é o enfoque da norma NBR ISO 9001:2008 e a distribuição da informação 
necessária e precisa.  Gestores devem ter uma visão sistêmica, uma visão macro dos 
processos e que mapeiem esses processos identificando as falhas e as melhorias; com o 
objetivo de diminuir os custos operacionais, as perdas de processos e o índice de retrabalho, 
aumentando assim a produtividade e a lucratividade da organização.  Destaca-se a 
importância do trabalho em equipe, da capacitação das pessoas e do exemplo dos líderes 
através de suas atitudes e decisões baseadas em dados, a aliança com os fornecedores, tudo 
isso com o intuito de estar sempre em melhoria contínua focando sempre no cliente em seus 
requisitos e em sua satisfação. Líderes e gestores com essa visão garantem não só a 
sobrevivência de uma organização como também seu crescimento no mercado. 
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