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Epígrafe
Trata-se da revisão e atualização dos assuntos
abordados na Nota Técnica 02, a qual continua
disponível neste site.
Além de identificar e prover recursos institucionais
indispensáveis à implementação do SGQ, a alta
direção deve tomar providências eficazes para
tornar as equipes de trabalho competitivas e
vencedoras, com destaque para: seleção e
provimento de líderes proativos, resilientes,
inovadores e entusiastas; atitudes para despertar
a formação do “espírito de corpo” organizacional.

A implementação do SGQ compreende o
somatório de esforços de todas as lideranças
para: introduzir nova cultura relacionada ao
controle da qualidade na organização; suplantar
resistências às mudanças, em prol da melhoria
contínua; investir em treinamento e capacitação
profissional; despertar valores relacionados à
consciência ética no trato com pessoas e
parceiros comerciais; respeitar diversidades
étnicas e sociais; propiciar a utilização de
recursos naturais sem degradar o meio ambiente.
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OPÇÃO PELA MORMA ANBT NBR ISO 9001:2008

Se interpretada de forma
mais restrita, qualidade
significa Qualidade do
Produto; de forma mais
ampla, significa Qualidade
de Trabalho, Qualidade de
Serviço, Qualidade de
Informação, Qualidade de
Processo, Qualidade de
Pessoal, incluindo
operários, engenheiros,
gerentes e executivos,
Qualidade de Sistema,
Qualidade de Empresa,
Qualidade de Objetivos.
O controle de qualidade
começa com educação e
termina com educação.
Kaoru Ishikawa

DESAFIOS À IMPLEMENTAÇÃO DO SGQ

1 Embasamento

Este documento é um convite à reflexão
sobre desafios à implementação de um SGQ
nos moldes da norma “ABNT NBR ISO
9001:2008 – Sistemas de Gestão da
Qualidade – Requisitos” em uma organização
pública ou privada, independentemente do
porte e do ramo de atividade a que dedica.
O tema deste documento foi primeiramente
desenvolvido na Nota Técnica 02, editada em
dezembro de 2010 (preservada neste site), a
qual foi revisada e atualizada em março de
2011, em razão da necessidade de
acompanhamento do processo de produção,
revisão, aprimoramento e reedição dos

documentos normativos dos organismos
internacionais e nacionais de normalização
da qualidade (ISO, IEC, Inmetro, Cgcre,
ABNT etc.). Embora a abordagem deste
documento seja sobre um sistema racional
de gestão da qualidade, depois das
experiências com a transição das versões
1987/1994, da Norma NBR ISO 9001, para a
versão 2000 e, dessa, para a versão 2008
(em
vigor),
alguns
desafios
para
implementação do SGQ devem ser vencidos.
É recomendável efetuar a leitura deste texto
em sequência à Nota Técnica 47 – Razões
para implantar o SGQ.
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2 Resistência à Mudança

Resistência à mudança é uma reação natural
de indivíduos e de grupos ao inusitado,
principalmente diante de transformações
estruturais e funcionais em ambiente de
trabalho. Como esclarece Robbins1 “uma das
mais bem documentadas descobertas dos
estudos do comportamento individual e
organizacional é que as organizações e seus
membros resistem à mudança. Num sentido,
isto é positivo. Fornece um grau de
estabilidade
e
previsibilidade
ao
comportamento. Se não houvesse alguma
resistência, o comportamento organizacional
assumiria características de aleatoriedade
caóticas. Resistência à mudança também
pode ser uma fonte de conflito funcional. Por
exemplo, a resistência a um plano de
reorganização ou a uma mudança numa
linha de produto pode estimular um debate
saudável sobre os méritos da idéia e resultar
numa decisão melhor. Mas há uma séria
desvantagem na resistência à mudança. Ela
atrasa a adaptação e o progresso”.
A resistência à mudança por dirigentes pouco
esclarecidos encontra forte argumento no
fato de que nenhuma organização é obrigada
a se certificar, pois a ISO 9001 é um
instrumento opcional, normalizador de
requisitos para gestão de sistemas da
qualidade. Não se trata de um imperativo
legal. Esse argumento é fortalecido ao
considerarmos que a organização é
compelida a seguir os preceitos normativos
da gestão da qualidade para honrar e manter
a certificação conquistada. Manter a
certificação pressupõe assumir compromisso
com a melhoria contínua gradual. De acordo
com a filosofia Kaizen, significa: “fazer hoje
melhor do que ontem e amanhã melhor do

que
hoje”.
Somos
permanentemente
desafiados a exceder às expectativas do
cliente. Perder a certificação é um impacto
negativo maior do que não se certificar. A
perda da certificação abala a credibilidade da
organização diante da clientela e do
mercado.
Conforme argumentos apresentados à seção
5, abaixo, a ISO requer também investimos
em gestão documental (requisito esse que
demanda a aquisição e/ou formação de mão
de obra especializada), pois fixa o rol de
documentos normativo-deliberativos a serem
produzidos pela organização, cujo fiel
cumprimento deve ser comprovado; requer,
outrossim, a produção e o arranjo de
registros
da
qualidade
(documentos
probatórios de atos e fatos administrativos e
executivos), detalhados em seções da
norma. Vide a Nota Técnica 48 –
Burocratismo.
A gestão de programas de auditorias internas
e externas da qualidade e o tratamento (com
a erradicação de causas-raiz) de não
conformidades (anomalias, falhas, defeitos,
imprecisões e inconsistências) reais e
potenciais também se convertem em causas
motivadoras de resistências.
Não é difícil, mesmo para o leitor menos
experiente, compreender como normal o
surgimento de resistências à observância e
cumprimento de requisitos e de adaptação às
novas sistemáticas de trabalho surgidas com
a implantação do SGQ.

3 Introdução de Nova Cultura na Organização

A nova cultura organizacional tem sua
gênese nos fundamentos do SGQ e na
filosofia de comprometimento de todos os

colaboradores com a melhoria contínua
gradual. Ao optar pela implantação do SGQ,
a alta direção é compelida a definir a missão,
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os objetivos da qualidade, a visão de futuro e
a política da qualidade da organização.
Todas as unidades organizacionais ficam
sujeitas a pautar suas ações em princípios
universais de gestão da qualidade. Tais
princípios são comentados às Notas
Técnicas 24 a 32.
São definidas e implementadas metodologias
inovadoras de trabalho e de produção e
atualização de documentos normativodeliberativos do SGQ. Vide Notas Técnicas
11 a 23.

organizacional,
com
a
definição
de
indicadores rígidos de desempenho. Os
dirigentes e colaboradores passam a
conviver com ciclos de auditorias da
qualidade (internas e externas).
As palavras-chave (vide Anexo A da ABNT
NBR ISO 9000:2005 – Metodologia Utilizada
no Desenvolvimento do Vocabulário) que
caracterizam a especificação técnica da
cultura organizacional introduzida pelo SGQ
são paulatinamente introjetadas por todos os
colaboradores da organização juntamente
com a implementação do sistema.

São criados e introduzidos programas
permanentes de aferições dos níveis de
satisfação e fidelização de clientes e de clima

4 Investimentos em Treinamento e Capacitação Profissional

Organizações não podem prescindir de
forças de trabalho capacitadas para o fiel
cumprimento das suas missões. Equipes
multiprofissionais bem sucedidas são ativos
resultantes
de
investimentos
em
recrutamento,
provimento,
formação,
capacitação e aperfeiçoamento de recursos
humanos efetuados por organizações
vitoriosas
em
seus
ramos
de
atividades. Conforme preceitua a Norma
ABNT NBR ISO 9001:2008, em sua seção
6.2.2 - Competência, Treinamento e
Conscientização – “A organização deve
determinar a competência necessária para as

pessoas que executam trabalhos que afetam
a conformidade com os requisitos do produto;
onde aplicável, prover treinamento ou tomar
outras ações para atingir a competência
necessária; avaliar a eficácia das ações
executadas; assegurar que o seu pessoal
está consciente quanto à pertinência e
importância de suas atividades e de como
elas contribuem para atingir os objetivos da
qualidade; manter registros apropriados de
educação,
treinamento,
habilidade
e
experiência”. Sobre este tópico, vide também
a ABNT NBR ISO 10015:2001 – Gestão da
Qualidade – Diretrizes para Treinamento.

5 Controle da Produção Documental

Implementar o SGQ, dentre outras medidas
estratégicas e gerenciais, implica definir e
adotar políticas e programas de gestão de
documentos normativo-deliberativos, tais
como declarações documentadas de uma
política da qualidade e dos objetivos da
qualidade, manual de gestão da qualidade,

procedimentos documentados, instruções de
trabalho, planos da qualidade(*), bem como
produzir e preservar documentos probatórios
de atos e fatos administrativos e executivos,
consensualmente denominados “registros da
qualidade”. Os registros (documentos de
arquivo) devem ser controlados de acordo
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com requisitos exigidos para identificação,
acessibilidade, conservação, armazenamento
(arquivamento
nas
fases
corrente,
intermediária e permanente), proteção,
recuperação, avaliação e destinação dos
conjuntos documentais, independentemente
da natureza dos suportes em que foram
produzidos.
A ISO determina que os documentos do SGQ
sejam disponibilizados para consulta aos
membros da organização em seus locais de
trabalho. Aqueles documentos que se refiram
aos clientes devem ser franqueados de forma
a facilitar que sejam acessados quando e
onde se fizer necessário. Recomenda que os
documentos incompletos ou obsoletos sejam
prontamente removidos. O controle de
versões e atualizações de documentos deve

ser praticado de modo a evitar que
informações defasadas e/ou incompletas
possam ser utilizadas em detrimento da
qualidade de processos e produtos. Todos
os documentos requeridos pelo SGQ devem
ser
controlados
e
a
obsolescência
documental deve ser prevenida.
Uma política de gestão de documentos deve
ser definida e implementada pela alta
direção. Cuidados especiais devem ser
dispensados também aos documentos de
propriedade do cliente. Vide as Notas
Técnicas números 11 a 23.
* É importante ressaltar que “não é intenção
da norma impor uniformidade na estrutura de
sistemas de gestão da qualidade ou
uniformidade da documentação”.

6 Disciplina Gerencial e Técnica

Definir requisitos de entradas em processos
estabelecidos para realização de produtos e
controlar as saídas de forma a comprovar
que tais requisitos são sistematicamente
atendidos; manter registros de que as
análises críticas realizadas em estágios
significativos dos respectivos processos de
produção
foram
realizadas;
seguir
metodologias e procedimentos previamente
definidos; manter-se atento aos cronogramas
estabelecidos para realização de produtos;

garantir a harmonia organizacional; honrar
determinações relativas à pós-vendas; enfim,
surpreender e assegurar a satisfação e a
fidelização dos clientes são atividades
impossíveis de realização sem disciplina
gerencial e técnica.
Uma equipe de trabalho deve atuar como um
time bem treinado e decidido a cumprir a sua
missão: a vitória. Vide a Nota Técnica 28 –
Abordagem de Processos.

7 Insegurança Quanto aos Resultados das Auditorias e
Análises Críticas pela Alta Direção

A gestão e a coordenação de processos
inter-relacionados e interativos devem ser
objeto de inspeções ininterruptas e de
auditorias regulares da qualidade. As
inspeções compreendem a supervisão e a
fiscalização dos processos de realização de
produtos pela própria gerência, tendo por

objetivo proceder aos controles intrínsecos
de produtividade e qualidade. Auditoria é o
processo sistemático, documentado e
realizado em caráter de independência
(auditores não podem auditar os setores
onde são lotados) tendo em vista a obtenção
de evidências (registros e apresentação de
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fatos e informações complementares), as
quais são avaliadas objetivamente para
determinar a extensão na qual os critérios de
auditoria
(conjunto
de
políticas,
procedimentos e requisitos empregados
como referências) são atendidos. De acordo
com a ABNT NBR ISO 19011:2002 –
Diretrizes para Auditorias de Sistema de
Gestão da Qualidade e/ou Ambiental, as
auditorias podem ser:
 Internas ou de Primeira Parte – São
realizadas pela própria organização, ou
em seu nome, para análise crítica pela
direção e outros propósitos internos, e
podem formar a base para uma
autodeclaração de conformidade da
organização;
 Auditorias Externas ou de Segunda e
Terceira Partes - Auditorias de segunda
parte são realizadas por partes que têm
um interesse na organização, tais como
clientes, ou por outras pessoas em seu

nome. Auditorias de terceira parte são
realizadas por organizações externas de
auditorias independentes, tais como
organizações legalmente acreditadas pelo
Inmetro/ABNT para prover certificados ou
registros de conformidade com os
requisitos da ISO 9001.
Análise crítica pela alta direção “é a atividade
realizada para determinar a pertinência, a
adequação e a eficácia do que está sendo
examinado, para alcançar os objetivos
estabelecidos”.
Tais
atividades
são
oportunidades ímpares de promover ajustes,
aperfeiçoamentos e melhorias contínuas no
SGQ.
Em que pesem os benefícios incontestáveis
decorrentes das suas realizações, as
auditorias e análises críticas são processos
geradores de insegurança até mesmo para
profissionais mais experimentados em seus
campos de atuação.

8 Resistências de Clientes Pouco Esclarecidos

Nas situações em que as atividades de
realização do produto são desempenhadas
nas instalações de clientes, a organização se
torna dependente da aquiescência do
respectivo gerente de contrato para que
possa executar in loco tarefas pertinentes ao
SGQ, tais como: pesquisas de satisfação,
levantamento de clima organizacional e
auditorias da qualidade. Aqueles clientes
conscientizados de que são a razão de ser
da existência da organização e de que são
os principais beneficiários dos esforços em

prol da qualidade de contrato, envidados pelo
seu fornecedor, não oferecem resistência ao
cumprimento dos requisitos do SGQ e
facilitam o cumprimento de tais atividades.
Outros clientes, ainda não esclarecidos
quanto
aos
ganhos
e
benefícios
proporcionados
pelo
SGQ,
oferecem
resistências que devem ser vencidas
paulatinamente com a conscientização das
inúmeras vantagens de serem atendidos por
organizações detentoras da certificação ISO
9001. Pense nisso...

Referências: 1) ROBBINS, Stephen P. Comportamento Organizacional. Tradução de Christina Ávila Menezes. Livros Técnicos e
Científicos Editora S/A. Rio de Janeiro: 1999.
Para saber mais consulte as normas da série ABNT NBR ISO 9000.
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