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Apresentação do Palestrante 

Mário Lúcio Ferreira de Paiva, graduado em Normalização e 
Qualidade Industrial pelo CEFET- MG, Licenciatura em Gestão e 
Normalização, MBA em Gestão Empresarial, registro no CREA-MG 
89.134/D. Mais de 15 anos de experiência em consultoria, 
auditorias e treinamentos empresariais nos segmentos industriais, 
comércio e serviços , relacionados a gestão de sistemas integrados e 
planejamento estratégico. Professor universitário nos cursos de pós 
graduação em gestão das faculdade Pitágoras, Uni-BH e UNA. 
 

•Auditor Líder e instrutor da certificadora inglesa BSI  
•Auditor Líder e instrutor da certificadora ABNT 
•Auditor Líder e instrutor da RMMG – Rede Metrológica de MG 
•Diretor da TNQ Consultoria e Treinamento Ltda  
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+55 31 9 99165 3400 

 
contato@tnq.com.br 
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Apresentação da Empresa – TNQ CONSULTORIA  

No mercado desde 2005, tem por objetivo assessorar as organizações com 

soluções criativas em gestão empresarial, agregando valor ao negócio, 

promovendo a gestão por resultados. 
 

O objetivo principal da TNQ é gerar satisfação e lucro aos nossos clientes, por 

meio de nossas atividades de treinamento, consultoria e assessoria. 
 

Principais serviços prestados: 
 

• Consultoria em implantação de sistemas de gestão integrada(ISO 9001, 

14001, 18001, 16949, 17025, dentre outras   

• Treinamentos e cursos diversos em áreas afins da gestão empresarial 

• Auditorias em sistemas de gestão  

• Terceirização da coordenação do SGI. 

• Criação de plano de negócios e planejamento estratégico 
 

• Web-site : www.tnq.com.br  
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http://www.tnq.com.br/
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Tema da Palestra - Objetivos 

Tema: Sistema de Gestão da Qualidade: importância para o sucesso do 

projeto. 

 

Objetivos: 

 

1- Apresentar a definição de sistema de gestão da qualidade 

2- Apresentar os benefícios de um sistema de gestão da qualidade 

3- Apresentar o case da empresa Engemaster Engenharia e Projetos Ltda 
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Sistema é um conjunto de elementos com finalidade comum que se relacionam 

entre si formando um todo dinâmico. Sistema de Gestão da Qualidade 

significa dispor de uma série de elementos como Processos, Manual da 

Qualidade, Procedimentos de Gestão, Instruções de Trabalho, Plano de 

Capacitação, Registros da Qualidade, etc., tudo funcionando em equipe para 

produzir bens e serviços com qualidade requerida pelos Clientes. 

Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) 
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         GESTÃO DE QUALIDADE (GQ)               GESTÃO AMBIENTAL (GA)                      

 

SGI 

NBR 

ISO 9001 

SA 8000 

NBR 

ISO 14001  

BS OHSAS 

18001 

       GESTÃO DE RESPONSABILIDADE 

       SOCIAL CORPORATIVA (GRSC) 

Principais normas que compõem um SGI 

GESTÃO DA SEGURANÇA e 

SAÚDE OCUPACIONAL(GSSO) 
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Melhoria da imagem institucional; 

Melhoria da Gestão das questões Qualitativas, 

Redução de desperdícios e retrabalho; 

Melhoria do desempenho global; 

Padronização dos processos 

Capacitação e satisfação dos funcionários; 

Sobrevivência da organização.   

Satisfação dos clientes  

 

Benefícios de um SGQ 
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Claras definições de responsabilidades; 

Foco na prevenção e análise de riscos, 

Aumento do lucro(médio e longo prazo); 

Satisfação do acionista; 

Padronização dos processos 

Capacitação e satisfação dos funcionários; 

Sobrevivência da organização.   

Satisfação dos clientes  

 

Benefícios de um SGQ 
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 Em 2015 2,82 milhões de veículos foram chamados para recall; 

Perda de materiais em canteiro de obras chega a 8%, 

Perdas financeiras chegam a 30% :  

Tempo perdido por falta de material; 

Erro na execução de traço(quantidade a mais) 

“Tirar a diferença” no reboco devido a falha na execução da 

alvenaria (perda incorporada)  

Passivo ambiental devido a destinação incorreta de resíduos  

 

Dados ligados a desperdício e retrabalho 
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“ A maioria dos clientes insatisfeitos não reclama. Para cada reclamante, há 

outros 26 clientes insatisfeitos, sendo que desses, pelo menos 6 têm problemas 

bastantes sérios. Os fatos mostram que 65 a 90 % dos clientes que não reclamam 

não voltam mais a comprar o produto ou serviço que não os satisfizeram. Além 

disso, em geral, as empresas não ficam sabendo que perderam o cliente.” 

Estudo sobre o gerenciamento de queixas de clientes, nos EUA, 

realizado pelo White house Office of Consumers Affairs.” 
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ESTUDO DE CASO ENGEMASTER ENGENHARIA E 

PROJETOS LTDA   
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Home Page: www.engemasterb.hcom.br 

E-mail: engemaster@engemasterbh.com.br 

Sede: Rua Itajubá 1.111, Sagrada Família – BH 
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APRESENTAÇÃO 

12 

A ENGEMASTER Engenharia e Projetos Ltda foi fundada em 23/09/1992, com 

objetivo de fornecer ao mercado brasileiro soluções eficientes em projetos de 

Engenharia Civil, urbana e Rodoviária. As instalações da empresa contam com 

sede própria com 420 m² na região Leste de Belo Horizonte, possuindo mobiliário, 

equipamentos e sistemas capazes de atender sua demanda. Conta também com 

um laboratório de ensaios de solos com área de 400 m², localizado na mesma 

região. Na busca de soluções que atendam as expectativas de seus clientes, está 

sempre utilizando novas tecnologias e propondo soluções que atendem ao 

mercado e preservar o Meio Ambiente. 
 

Fundada pelos engenheiros: 
 

Benjamim Amaral de Carvalho 

Elizeu da Silva Zica 
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APRESENTAÇÃO 
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Política da Qualidade 
 

A eficácia no atendimento das solicitações de seus clientes. O investimento em inovações 

tecnológicas e na capacitação profissional de seus colaboradores, de forma a fornecer Estudos e 

Projetos com qualidade, respeitando o meio ambiente e remunerando o capital investido, 

comprometendo-se com a melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade. 

 

Negócio 
 

Excelência na prestação de Serviços de Engenharia de Consultoria. 

 

Missão 
 

Prestar os melhores serviços em Engenharia de Consultoria, sempre focando nas oportunidades, 

investindo constantemente na capacitação de nossos profissionais, destacando-se no âmbito de 

nossa atuação. 
 

Visão 

 

Ser até 2020 referência na área de Estudos e Projetos de Infraestrutura Urbana e Rodoviária, 

buscando sempre novos negócios. 
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MERCADO DE ATUAÇÃO 
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•Engenharia Urbana  

•Engenharia Rodoviária  

•Projeto de platôs 

•Supervisão de obras 

•Execução de obras 

•Engenharia de solos 

•Engenharia ambiental 
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Implantação do SGQ – ISO 9001 e PMQP-h 

 

15 

A implantação do sistema de qualidade na ENGEMASTER iniciou-se em 

2008, culminando com a obtenção da certificação em abril de 2010 pela 

certificadora RINA.  
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Melhorias obtidas com o SGQ 
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• Definições claras de responsabilidades para criação de 

projetos(elaboração, revisão e aprovação) 

• Elaboração de metodologia de codificação de projetos 

• Elaboração de procedimentos de projetos abrangendo as mais diversas 

atividades tais como :  cronograma, planejamento, análise critica, verificação, 

validação  e controle de revisão. 

• Elaboração de procedimentos operacionais padrão para cada disciplina da 

engenharia. Ex. : Geotécnia, Drenagem, Geometria, Interseção, Trafego, 

Meio Ambiente, dentre outros. 

• Elaboração de procedimentos voltados para capacitação da mão de obra 

focando a melhoria da competência(levantamento das necessidades de 

treinamento) 
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Melhorias obtidas com o SGQ 
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• Definição de indicadores de desempenho e indicadores de processos para 

monitoramento e medição (Ex.: satisfação dos clientes com os projetos, 

satisfação dos usuários internos com TI, qualificação dos colaboradores, 

qualificação de fornecedores, entrega de projetos no prazo, reclamação de 

clientes, captação de novos contratos, implantação de novos negócios) 

• Implantação de planejamento estratégico(Matriz Swot) 

• Análise crítica pela direção contendo diretrizes para melhorias nos processos. 

• Auditorias internas periódicas com foco na prevenção de falhas 

• Organização das áreas de trabalho 

• Reconhecimento do mercado onde atua 
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Resultados através de indicadores 
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• Satisfação dos clientes com os projetos : meta 85% - obtido 85,2% 

• Satisfação dos usuários internos com TI: meta 85% - obtido 88% 

• Qualificação dos colaboradores: meta 85% , obtido 100% 

• Qualificação de fornecedores :  meta 85% - obtido 100% 

• Entrega de projetos no prazo : meta 85% - obtido 85,7%  

• Reclamação de clientes : meta max. 5 – obtido 0  

• Captação de novos contratos : meta 2 – obtido 2  

• Implantação de novos negócios: meta 1 – obtido 2  

* Dados extraídos das ultimas auditorias internas realizadas. 
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Reconhecimento 
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“Excelência é uma habilidade conquistada 

através do treinamento e da prática, excelência 

não é um ato, mas um hábito.” 

 

- Aristóteles 350 a.c. 

 

 
 

Mensagem Final 
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Pergunta Final valendo $ 1 Milhão ! 

O que se esperar nos Projetos 

de Engenharia e Construção 

após mudanças em normas 

como ISO 9001:2015 e 

14001:2015 ? O que vale a 

pena saber e ficar atento? 
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Obrigado! 


