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RESUMO 
Este artigo teve o propósito de apresentar, um breve estudo sobre o 

conceito de qualidade dos produtos, e quais os pontos abordados para gerir este 
controle dentro de uma empresa de calçados beira lago. Para melhor 
compreensão do assunto, foi realizado um trabalho interno dentro da empresa 
Calçados Beira Lago, onde foi extraído informações sobre: como é feita a 
produção, quais as ações tomadas para gerir o controle de qualidade dos 
produtos feitos lá, e apontado alguns problemas e quais as prováveis soluções. 

 
Palavras Chave: Agronegócio, qualidade de produtos, conceito de 

qualidade.
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INTRODUÇÃO 

Controle de qualidade é uma medida adotada por organizações de 

diferentes segmentos em todo mundo para definir padrões em procedimentos, 

políticas e ações de maneira uniforme, buscando dessa forma um padrão de 

qualidade. É um sistema que considera o grau de satisfação do consumidor, 

acionistas, funcionários, fornecedores e sociedade, como um todo. 

As propriedades de produtos, serviços, atendimentos ou ações são 

testadas, para a certificação de um padrão de qualidade de tal corporação. Além 

do controle de qualidade interno, existem vários órgãos em todo o mundo que 

regulamentam tais padrões e especificações técnicas, além da resposta do 

consumidor que irá adquirir esses produtos. Cada país possui sua legislação 

sobre o assunto e o não cumprimento da lei pode render sanções. 
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A análise deste fator dentro da empresa, resultou nos pontos que são 

realmente importantes à serem considerados para o efetivo controle sob o 

emprego do sistema de produção contínuo para fabricação dos bens que 

atendam aos padrões definidos pela lei e trazendo a qualidade desejada pelo 

cliente. 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

Analisando toda a linha de montagem vendo “O quadro de pessoal à base 

da produção. Então a qualidade total da empresa está diretamente dependente 

do nível geral da especialização de seus funcionários” (ARAÚJO, 2007, p.98). 

Com a causa descoberta é avaliado as falhas na organização, já que 

“Todas as organizações interagem, estabelecendo relações que permitem 

produzir mais, e melhor, a custo menor” (ARAÚJO, 2007, p.24). 

Após a conclusão e as apresentações das ideias. O objetivo da 

fábrica será “otimizar as operações das empresas visando aumentar o 

grau de competitividade e os níveis de rentabilidade. Oferece atrativos 

redução dos níveis de ociosidade caso ocorram, e aumento de 

eficiência e produtividade por meio de especialização em certas 

tarefas” (SIMONSEN ASSOCIADOS, 1998, p.89). 

Enquanto a melhoria contínua da qualidade é aplicável no nível 

operacional, a qualidade total estende o conceito de qualidade para 

toda a organização, abrangendo todos os níveis organizacionais, 

desde o pessoal de escritório e do chão da fábrica até a cúpula em um 

envolvimento total. A melhoria contínua e a qualidade total são 

abordagens incrementais para obter excelência em qualidade dos 

produtos e processos. O objetivo é fazer acréscimos de valor 

continuamente. Ambas seguem um processo composto das seguintes 

etapas: (CHIAVENATO, 2004, p.581). 

Segundo Chiavenato, em seu livro, existem diversas leis e normas que 

devem ser seguidas buscando uma maior qualidade dos produtos, para que 
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estes atendam às necessidades dos consumidores, e para que essas normas 

sejam atendidas existem professionais que supervisionam os processos de 

produção, chamado de engenheiro de produção, este que repassa as 

informações para o supervisor, que deve ajudar no aprimoramento dos 

processos. 

Qualidade é o atendimento das exigências do cliente com a adequação à 

finalidade ou uso ou a conformidade com as exigências. O conceito de qualidade 

está intimamente ligado ao cliente, seja ele interno ou externo. (CHIAVENATO, 

2004, p.629) 

Também segundo Chiavenato, antigamente os gerentes intermediários das 

empresas se focavam em resolver os problemas da alta cúpula e dessa forma 

esqueciam dos problemas na linha de produção, que impediam o melhor 

andamento da produção.  

“A moderada administração tem demonstrado que sua qualidade total 

desenvolve-se ao longo de uma escada em que a cooperativa vai subindo 

algums degraus por ano. Entretanto, o que não pode é descer a escada da 

qualidade total” (DJALMA PINHO, 2006, p.65) 

  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Este artigo é resultado de uma pesquisa feita através de uma entrevista 

com o gestor Marcelo Hosda da Calçados Beira Lago e através de pesquisas em 

livros que continham teorias sobre qualidade de produção e formas de 

gerenciamento. 

Depois da pesquisa realizada com o gestor e os livros foi necessário um 

processo de análise da produção feita de dentro da empresa observando como 

era feito todo o processo. 

A partir da observação dos processos foi feita uma análise tendo como 

material de apoio os autores buscando melhores formas de se realizar o trabalho, 
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obedecendo todas as normas previstas em lei, ou seja, obedecendo os padrões 

de qualidade. 

 

 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

Processo de produção (calçados beira lago). 

O processo inicia na coleta de dados da matéria prima e demais produtos, 

(couro, e demais produtos para que o caçado possa ser montado). 

A produção começa, após ser montada uma grade com a quantidade, 

referência do modelo e cor. Esses dados são passados à pessoa encarregada 

de medir e liberar a quantia, tipo e cor do couro, esse couro segue para o setor 

do corte, onde é realizado o corte com fôrmas denominado, “navalhas”. 

Após ser cortado segue para o setor da Chanfrasão onde são gastos as 

partes laterais do couro já com a forma, de parte do calçado. Nesse setor 

também ocorre o carimbo da logomarca da indústria. 

As seguir segue para a preparação, onde é passado cola nas partes 

chanfradas que serão unidas (o calçado começa a ser montado). 

O próximo setor é a costura aonde são costuradas as partes unidas na 

preparação. O calçado Também passa nesse setor pela moldagem da traseira. 

Em seguida esse calçado é encaminhado para uma prateleira aonde 

espera a liberação da montagem da grade correspondente. 

O próximo processo após a liberação da grade é a pré-preparação, onde 

as solas que estão guardadas no almoxarifado junto com outros produtos que 

auxiliam na montagem do calçado. Lá a sola é limpa com produtos químicos 

(solventes) que dará infiltração no couro para a cola ser mais eficaz. A sola é 

encaminhada ao setor da montagem. 

 No setor da montagem, o processo é mais complexo, passando por várias 

etapas. Começa com a fixação da palmilha (parte de baixo do calçado), no molde 
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correspondente ao tamanho e ao modelo do calçado. Após é colocado o calçado 

correspondente em cima da forma. 

A modelagem começa com a montagem da parte frontal, (bico). Que é feita 

em uma máquina que sela a parte frontal na palmilha. Em seguida o calçado em 

par segue por uma esteira até chegar à selagem da lateral. A esse processo 

conta em passar as laterais em dois pequenos rolos de ferro encontrados em 

uma máquina que regula a quantidade de cola que sairá entre esses rolos, e 

selagem total da lateral. 

Esse calçado é colocado em outra esteira, que passa por um forno. Que 

tem como objetivo aquecer e retiras as rugas deixadas nos demais processos. 

A próxima etapa é selar a lateral. O calçado é posto em uma máquina. Onde 

o calçado recebe uma injeção de cola plástica, logo após a injeção vem uma 

espécie de tesoura de metal que fixa o couro na palmilha. Quando a selagem 

acaba acontece à retirada dos grampos com um arrancador próprio. Em seguida 

o calçado volta para a esteira e se encaminha para as aspirações A aspiração 

consiste em lixar a parte do couro onde a sola encaixará. 

A sola, após limpa é posta em uma prateleira. Que será retirada no próximo 

processo. As pessoas que passam cola um deles passa na parte interna da sola, 

e o outro aonde o calçado foi aspirado sendo, sendo sola e calçado com o 

mesmo número, em um forno, que segue até uma pessoa que os encaixa e 

coloca em uma prensa que selará sola e calçado. Após selados, é retirada a 

forma dentro do calçado. Este processo consiste em encaixar a forma em um 

pino e puxar o calçado para fora. Em seguida é Blaqueada (costurada) a sola, e 

encaminhada para a queima das sobras de linha. 

O calçado está pronto para receber a palmilha móvel ou “taloneira”. E ser 

encaminhado para as caixas. Após ser encaixotado ele recebe baixa em um 

computador, é levado ao próximo setor, à expedição. 
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Na expedição os calçados são separados de acordo com que a grade pedir 

(modelo, cor, tamanho e o nome do vendedor que solicitou). Após esse processo 

os calçados são carregados e enviados ao local de destino. 

 

Principal falha 

Ao analisar o processo, foram contatadas falhas na qualidade do produto, 

que só foram notadas ao chegar, no final do processo. Assim sendo mais 

complicado o conserto e tornando a qualidade menor. 

 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Com o diálogo é possível melhorar muito a qualidade do produto. 

Mostrando ao colaborador sua falha e implementando novas metas (qualidade 

em primeiro lugar). 

E se não houver resultados apenas com diálogo. Descontar da bonificação 

de toda a equipe, é mais que justo e será importante, para que o colaborador 

perceber que é ele que está perdendo. 

Uma pessoa responsável e comprometida só com a qualidade será capaz 

de ver e evitar os erros da equipe, ou retirar e concertar os defeitos na linha de 

produção. 

 

 

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As sugestões para melhorar a qualidade dentro da montagem, como usar 

o diálogo para melhorar o trabalho feito pelo colaborador, ou usar medidas mais 

drásticas como descontar bonificações, foram aceitas, mas não totalmente 

implantadas, por conta de um corte na equipe. 
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Ao invés de deixar uma única pessoa cuidando da qualidade, agora no 

processo cada pessoa é responsável por cuidar da qualidade da pessoa que 

antecede sua função. 

Houve uma redução na quantidade de pares por hora (montados). 

Deixando assim um tempo mais amplo para a realização cada função. 
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