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Epígrafe

A certificação ISO 9001 proporciona a
conquista do seguinte rol de benefícios
(evolução e aperfeiçoamento constante) para a
organização, seus parceiros comerciais e
clientes:
Eliminação
do
Retrabalho;
Aperfeiçoamento de Processos; Aumento da
Satisfação das Partes Interessadas; Emprego
de Metodologias de Gestão (foco no cliente,
liderança, envolvimento de pessoas, abordagem

de processos, abordagem sistêmica para gestão,
melhoria contínua, abordagem factual para
tomada de decisões e benefícios mútuos nas
relações com fornecedores); Autoconfiança
para Competir; Disciplina Técnica Corporativa;
Garantia de Resultados Empresariais; Alcance
da Melhoria Contínua; Exercício de Liderança
Empresarial.
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FUNDAMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
Qualidade é adequação ao uso. A palavra
produto (bem ou serviço) refere-se ao
output de um processo e é necessário
encontrar
o
equilíbrio
entre
as
características positivas do produto e a não
existência de deficiências no produto.
Essas características positivas não se
referem a componentes luxuosos, mas sim
a características técnicas de um produto
que foi desenhado para corresponder às
necessidades dos clientes. As deficiências
causam problemas aos clientes e, portanto,
provocam a sua não satisfação.
Joseph M. Juran
Fonte: http://www.freefoto.com/preview/29-37-5?ffid=29-37-5

OPÇÃO PELA NORMA ABNT NBR ISO 9001:2008

O terceiro tópico proposto para reflexão
sobre a opção pela Norma ABNT NBR ISO

9001:2008 – Sistemas de Gestão da Qualidade –
Requisitos, são as considerações sobre o tema:

3 - RESULTADOS ESPERADOS COM A IMPLEMENTAÇÃO DO SGQ

A Norma ABNT NBR ISO 9001:2008
estabelece em sua seção 5 – Responsabilidade
da Direção, que “a Alta Direção deve fornecer
evidência do seu comprometimento com o
desenvolvimento e com a implementação do
sistema de gestão da qualidade e com a
melhoria contínua de sua eficácia”... Além de
aconselhar a consulta às recomendações

constantes dessa seção, convidamos o leitor a
refletir sobre a importância de o Representante
da Direção (RD) assumir a responsabilidade de
conduzir o planejamento do SGQ ao nível
estratégico de tomada de decisão da
organização. Veja o rol dos principais resultados
esperados da implementação do SGQ e tire suas
próprias conclusões.

3.1 Eliminação do Retrabalho
É opinião consensual entre gestores
experimentados que o retrabalho tem como
conseqüências incontestáveis a duplicação de
esforços, o comprometimento de cronogramas e
a elevação significativa de custos do produto para
todos os integrantes da cadeia de fornecimento.
Como enfatizamos nas Notas Técnicas 001, o
retrabalho pode ser prevenido com emprego da
metodologia do PDCA. Significa jamais iniciar
qualquer projeto, atividade ou tarefa sem antes
planejar todas as suas etapas. Significa jamais

improvisar. Significa, acima de tudo, envidar
esforços para fazer certo da primeira vez.
Podemos afirmar que o retrabalho será eliminado
quando esforços forem envidados também para
treinar e capacitar equipes para implementar o
que foi planejado sem incorrer em improvisações,
medir e avaliar o que foi realizado, adotar ações
corretivas e preventivas em razão dos resultados
alcançados e reiniciar o processo com nova fase
de planejamento do produto. Lembre-se: “defeitos
geram defeitos”.
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3.2 Aperfeiçoamento de Processos
“Se você não pode descrever o que está
fazendo como um processo, você não sabe o que
está fazendo”. William Edwards Deming
Considere os benefícios que podem
advir dos seguintes princípios de gestão da
qualidade:

➔

Abordagem de Processos - “Um
resultado
desejado
é
alcançado
mais
eficientemente quando as atividades e os
recursos relacionados são gerenciados como um
1
processo” . Ao gerenciar um processo, você
planeja, implementa e controla as unidades de
entrada, de processamento e de saída do produto
respectivo.

➔

Abordagem Sistêmica para a Gestão
– “Identificar, entender e gerenciar os processos

inter-relacionados, como um sistema, contribui
para a eficiência e a eficácia da organização no
1
sentido desta atingir seus objetivos” . A saída de
um processo sempre resulta na entrada do
processo subseqüente. Não existe processo sem
produto; e todo produto é resultante da saída de
um processo.
O primeiro passo para adoção desses
princípios é o mapeamento de processos. Ao
mapear um processo levantamos os processos
que o antecedem, as suas entradas, os requisitos
e fases de processamento, as equipes envolvidas
em todas as fases de execução (desde o
planejamento até a realização do produto), as
suas saídas e os processos para os quais se
converterá em entradas. Durante o mapeamento
teremos oportunidade de identificar virtudes e
pontos críticos, aos quais deveremos voltar ações
de melhoria contínua do processo.

3.3 Aumento da Satisfação das Partes Interessadas
O compromisso e o empenho em realizar
produtos de qualidade comprovada (requisitos de
saída compatíveis com os de entrada); de
eliminar o retrabalho; de prevenir a ocorrência de
não-conformidades (anomalias, inconsistências,
defeitos, etc.) em sistemas, processos, atividades
e produtos; de pautar as ações de todas as
equipes de trabalho em observância aos

princípios de gestão da qualidade (com destaque
para o “foco no cliente”); de efetuar medições de
indicadores de desempenho e outras virtudes
inerentes ao SGQ, redundam em aumento da
satisfação das partes interessadas (fornecedor,
organização, cliente e beneficiários finais do
produto).

3.4 Emprego de Metodologias de Gestão
A família NBR ISO 9000 é voltada ao
SGQ da organização certificada, com base nos
seguintes princípios universais de gestão: foco no
cliente, liderança, envolvimento de pessoas,
abordagem de processos, abordagem sistêmica
para gestão, melhoria contínua, abordagem
factual para tomada de decisões e benefícios
mútuos nas relações com fornecedores.

planejamento,
implementação,
execução,
controle e melhoria contínua. O conjunto racional
de intenções, objetivos e metas é estabelecido e
veiculado
em
documentos
normativodeliberativos
obrigatórios
emitidos
pelo
Representante da Direção junto ao SGQ (RD) e
ratificados pela Alta Direção, assim como o
planejamento da qualidade alinhado aos
objetivos estratégicos da organização.

O SGQ, conduzido em consonância com
a metodologia do PDCA, passa a ser objeto do

3.5 Autoconfiança para Competir
Se uma organização é capaz de prevenir
e erradicar as causas-raiz de todas as nãoconformidades
em
sistemas,
processos,
atividades e produtos; de realizar produtos
compatíveis com os requisitos estabelecidos
durante as fases de planejamento; de manter o
foco no cliente e considerá-lo a razão de ser da

sua existência; de garantir a plena satisfação de
todas as partes interessadas; e de perseguir a
melhoria contínua de processos e produtos, a
autoconfiança para competir é uma conseqüência
da otimização enfatizada em todas as auditorias
(internas e externas) e análises críticas
realizadas.
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3.6 Disciplina Técnica Corporativa
O SGQ se torna inviável sem disciplina
técnica seguida por todas as equipes de trabalho
da organização. Não basta produzir, atualizar e
disseminar documentos normativo-deliberativos e
metodologias de trabalho. É necessário treinar e
capacitar os colaboradores para o fiel
cumprimento de todos os requisitos estabelecidos
em conjuntos documentais. O desenvolvimento

de disciplina técnica, ou seja, o fiel cumprimento
de todas as etapas de processos de realização
do produto, em observância às metodologias e
requisitos estabelecidos nas fases e cronogramas
de projeto e desenvolvimento, deve ser
rigorosamente
acompanhado,
inspecionado,
medido, avaliado e demonstrado por titulares e
líderes de equipes.

3.7 Garantia de Resultados Empresariais
Os resultados empresariais são apurados
e demonstrados no rol de instrumentos de
gestão, tais como indicadores de desempenho,
pesquisas de satisfação de clientes e de clima
organizacional, relatórios de auditorias da
qualidade e operacionais, análises críticas pela
direção, demonstrativos de controladoria e
demais instrumentos de gestão. A ISO requer
que os instrumentos de gestão sejam

estabelecidos, apurados, demonstrados
e
analisados criticamente pela Alta Direção, a qual
se incumbirá de viabilizar todas as ações
corretivas e preventivas de não-conformidades,
bem como de introduzir melhorias contínuas na
organização como um todo. A garantia de
resultados
corresponde
ao
crescimento
empresarial.

3.8 Alcance da Melhoria Contínua
A melhoria contínua consiste no
compromisso da Alta Direção em otimizar os
processos de produção de todas as unidades
organizacionais, em prevenir a obsolescência
metodológica e manter a performance para
competir. “A organização deve continuamente
melhorar a eficácia do SGQ por meio do uso da
política da qualidade, objetivos da qualidade,
resultados de auditorias, análise de dados, ações
corretivas e preventivas e análise crítica pela
2
direção”. Os candidatos ao exercício de funções
de comando e liderança devem ser selecionados

dentre os profissionais que se destaquem como
empreendedores e sejam afeitos a aceitar
desafios advindos do mercado especializado de
suas áreas de atuação. A melhoria contínua
compreende a constatação de esforços
empreendidos por todos os setores no sentido de
a organização atingir patamares superiores aos
considerados meramente satisfatórios nos
indexadores fixados no planejamento estratégico
corporativo. Melhorar continuamente é evoluir
sob a égide “ordem e progresso”.

3.9 Impacto Sobre a Sociedade
O termo “segmento da sociedade” é
empregado nessas Notas Técnicas quando nos
referimos diretamente e indiretamente aos
beneficiários finais da “cadeia de fornecimento”.
Além do fornecedor, da organização e do
cliente, à cadeia de fornecimento deve ser
acrescentado o segmento da sociedade
beneficiário final do processo de produção.
Devemos considerar também que a organização
é geradora de empregos diretos e indiretos. Tal
condição (a de empregador) provoca impacto e
fixa responsabilidades sociais. Para se orientar

sobre esse assunto, sugerimos que o leitor
consulte as normas “ABNT NBR 16001:2004 –
Responsabilidade Social – Sistema de Gestão –
Requisitos” e “SA8000 – Responsabilidade
Social 8000” - norma internacional da Social
Accontability International (SAI). Aconselhamos
também visitar o site da ISO (www.iso.org) e
efetuar o acompanhamento dos trabalhos do
comitê responsável pela produção e aprovação
da norma internacional ISO 26000 –
Responsabilidade Social, com prazo previsto
3
para ser publicada em 2010.

3.10 Exercício de Liderança Empresarial
Diversas marcas, de empresas líderes
nos respectivos ramos de atividades, são aceitas
no mercado consumidor especializado como

sinônimo de “garantia de qualidade”. Arriscamos
o palpite de que o leitor deve ter em mente
diversas marcadas de produtos que são ou foram
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selecionadas como “sonhos de consumo”! O
exercício da liderança empresarial não decorre
de premiações, é conseqüência de conquistas a
serem honradas. A liderança empresarial surge
numa seqüência de empreendimentos bem
conduzidos e de resultados comprovadamente
satisfatórios. Liderança é um dos princípios de

gestão difundidos pela ISO, o qual reza que
“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
2
propósito de atingir os objetivos da organização” .
Pense nisso!

Referências: 1) Norma ABNT NBR ISO 9001: 2000 – Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos; 2) Norma ABNT
NBR ISO 9004:2000 - Sistemas de Gestão da Qualidade – Diretrizes para Melhoria de Desempenho; 3)
http://www.ahk.org.br/upload_arq/Normas_RSE.pdf (consulta efetuada em 11.02.2009, às 9h36min).
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