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RESUMO: 

Introdução:  O Laboratório de Ensaios de Monte Carmelo – LEMC demonstra, por meio do 

Sistema de Gestão da Qualidade – SGQ, um comprometimento com a qualidade nos testes 

realizados sobre os produtos cerâmicos que são averiguados quanto a excelência assegurada. Por 

apresentar esse padrão de qualidade, a empresa aperfeiçoa cada vez mais os testes sobre os 

produtos cerâmicos que são investigados. Objetivo: Avaliar a utilização de um Sistema de 

Gestão de Qualidade – SGQ na empresa Laboratório de Ensaios de Monte Carmelo – LEMC, 

demonstrando sua importância e seus impactos no dia a dia da organização. Metodologia: A 

pesquisa foi desenvolvida, principalmente, por meio do acompanhamento na área de Gestão de 

Qualidade no LEMC. Como método de investigação foi adotado o estudo de caso. Com o 

propósito de alcançar os objetivos descritos anteriormente, a pesquisa se desenvolveu com base 

na execução e cumprimento de cada uma das etapas que são apresentadas a seguir: a) revisão da 

literatura: para iniciar a pesquisa foi realizado um levantamento teórico abordando temas como 

qualidade, melhoria de performance, gestão da qualidade em laboratórios de ensaios, utilizando 

para tanto, da pesquisa de autores que discutem as referidas temáticas; b) desenvolvimento do 

estudo de caso: esta etapa foi desenvolvida após a aprovação da pesquisa junto ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da FUCAMP, uma vez que foi realizada entrevista com o funcionário 

responsável pela gestão de qualidade no LEMC e levantamento e análise documental relativa ao 

sistema de gestão de qualidade adotado pelo laboratório; c) apresentação e análise dos resultados 

e conclusões da pesquisa: após a avaliação do sistema de gestão da qualidade, os dados coletados 

foram analisados por meio de triagem nos documentos e análise do discurso do entrevistado, os 
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quais forneceram subsídios para a formulação das considerações finais da pesquisa. Resultados: 

Com os experimentos realizados no LEMC e interagindo com a Gestão de Qualidade (GQ), 

verificou-se desde um arranjo físico com boas condições de trabalho, até detalhes técnicos sobre 

os roteiros tradicionais de projetos. Assim, a imposição da qualidade foi comprovada através de 

um planejamento com requisitos voltados para a excelência em se tratando de uma oportunidade 

de negócio, no qual se trata de um investimento em pesquisas de produtos cerâmicos. 

Considerações finais: O investimento na qualidade de processos designados a produtos 

cerâmicos oferecidos pelo LEMC compreende pleno domínio da atividade, conhecimento do 

ambiente econômico, informações levantadas, detalhes técnicos sobre os roteiros tradicionais de 

projetos e o conhecimento do mercado. A ideia básica em atribuir comercialmente os produtos 

cerâmicos passa a ser uma opção considerável na viabilidade do investimento, pois se baseia em 

mercadorias que foram avaliadas sob os inúmeros testes e procedimentos, até que encaminhasse 

ao mercado algo com identificação de apropriado para as suas finalidades. Diante dessa 

circunstância, o controle de qualidade retratado pelo LEMC é algo que necessita sempre ser 

atualizado, padronizado e cumprir todas as considerações que necessitam para demonstrar 

qualidade. 
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