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Epígrafe

Conformidade, de acordo com a definição fixada
na família de normas ABNT NBR ISO 9000 é
“atendimento a um requisito”. Racional, preciso,
conciso e simples de ser entendido, o conceito de
conformidade requer muita atenção da alta
direção para ser aplicado, pois implica em
conhecimento, disponibilidade de informações e

procedimentos previamente definidos em todos
os sistemas de processos organizacionais.
Durante um ciclo de auditorias da qualidade a
organização esmera-se por demonstrar a
conformidade como foram estabelecidos e
implementados os requisitos gerais e específicos
do SGQ.
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MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA

A qualidade é uma determinação do cliente e não do engenheiro, do marketing ou da
administração geral. Ela é baseada na experiência atual do cliente com o produto; ela é
medida através de confrontos com os requisitos do cliente – formalmente estabelecidos ou
não, conscientes ou superficiais, tecnicamente operacionais ou completamente subjetivos –
sempre representando um alvo móvel, num mercado competitivo. Qualidade é uma filosofia
de gestão e um compromisso com a excelência.
Armand V. Feigenbaum

CONFORMIDADE

1 Embasamento
Qualidade é a conformidade do produto
(bens tangíveis, serviços e informações
processadas) com os requisitos do processo
analisado e avaliado. Todos os requisitos de
entrada, processamento e saída de produtos
devem ser previamente estabelecidos pelos
integrantes da cadeia de fornecimento, a
qual envolve fornecedores, organização,

clientes, inclusive beneficiários finais. O
conceito vernacular de conformidade, na
acepção tomada para os efeitos deste
trabalho, é descrito como “qualidade ou
estado
do
que
é
conforme:
1)
correspondência, analogia ou identidade de
forma, modo, tipo ou caráter; 2) qualidade ou
estado das coisas que se concertam,
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harmonizam-se, casam bem”. Assim, o
conceito é concernente ao externado por
Joseph M. Juran: “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”.

2 Requisitos
Não por acaso a ABNT NBR ISO 9001:2008
é intitulada “Sistema de Gestão da Qualidade
– Requisitos”. Na seção 1 – Escopo, essa
norma “especifica requisitos para um sistema
de gestão da qualidade, quando uma
organização:
 necessita demonstrar sua capacidade
para fornecer produtos que atendam de
forma consistente aos requisitos do cliente
e requisitos estatutários e regulamentares
aplicáveis;
 pretende aumentar a satisfação do cliente
por meio da aplicação eficaz do sistema,
incluindo
processos
para
melhoria
contínua do sistema, e assegurar a
conformidade com os requisitos do cliente
e
os
requisitos
estatutários
e
regulamentares aplicáveis”.
Quando o objetivo maior de uma organização
é o aperfeiçoamento contínuo de processos
e produtos e, consequentemente, a
satisfação e a fidelização dos clientes, é
indispensável que os requisitos do SGQ
sejam identificados, definidos e estabelecidos

com clareza; que sejam efetivamente
comunicados
às
partes
interessadas,
principalmente aos responsáveis pela
realização do produto; e que sejam
continuamente avaliados e aprimorados. As
seguintes categorias de requisitos são
enfocadas na ABNT NBR ISO 9001:2008:


Requisitos Gerais – Fixados na seção 4.1
(vide também as seções 0.1, 1.1, 1.2);

 Requisitos de Documentação – Fixados

na seção 4.2;
 Requisitos do Produto – Fixados na seção

7.1;
 Requisitos do Cliente – Fixados na seção

7.2;
 Requisitos

Legais,
Estatutários
e
Regulamentares – Fixados nas seções
0.1, 1.1, 7.2.1;

 Requisitos de Entradas e Saídas de

Projeto e Desenvolvimento – Fixados nas
seções 7.3.2 e 7.3.3.
Vide a Nota Técnica 11 – Requisitos Gerais
do Sistema de Gestão da Qualidade.

3 Conformidade
Os termos relacionados com qualidade são
descritos na seção 3.6 da ANBT NBR ISO
9000:2005 – Sistemas de Gestão da
Qualidade – Fundamentos e Vocabulário. Na
seção 3.6.1, dessa norma, o termo
conformidade é definido, de forma precisa e

concisa, como atendimento a um requisito.
Simples de ser entendido, mas requer
conhecimento,
informações
claras
e
disciplina técnica para ser aplicado. Vide no
quadro a seguir uma sugestão para
estabelecer conformidades:
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CONFORMIDADES DEMANDADAS

CONFORMIDADES

MEDIÇÃO, ANÁLISE
E MELHORIA

REQUERIDAS

PREÇOS

LEGAIS

DO CLIENTE

Do produto pretendido

Resultados de
pesquisa de preços e
atendimentos satisfatórios

Direitos do
consumidor

• Satisfação
• Fidelização

DO FORNECEDOR

• Especificação
• Conservação
• Prazos

Resultados de
Benchmarking

Dispositivos
contratuais

• Satisfação
• Fidelização

DA ORGANIZAÇÃO

• Provisão de recursos
• Aquisição
• Mão-de-obra

• Licitação
• Concorrência
• Tomada de Preços

Um bom exemplo para aplicação desse
quadro é a conformidade que deve existir
entre o processo de produção e fornecimento
de um produto vital para todas as pessoas,
como, opor exemplo, uma refeição.

 Requisitos do Cliente
 Conformidades do Produto Pretendido
– Podem ser estabelecidas a partir de
variáveis como cultura (grupo social, nível
de instrução, hábitos alimentares etc.),
necessidades
nutricionais,
poder
aquisitivo, disponibilidade de horários para
se alimentar etc. Neste trabalho, são
tomados como exemplo, dois perfis de
clientes, ambos profissionalmente ativos:
1 – trabalhadores braçais, cujas atividades
físicas os transformam em gourmands;
requerem alimentos sustanciosos e pratos
fartamente servidos; 2 – trabalhadores
intelectuais, apreciadores da alta cozinha,
dotados
de
paladares
apurados;
preparados para se regalar com finos
acepipes e bebidas nobres, reconhecidos
como gourmets; substituem abundância
por requinte, arranjo impecável de bufê e
finesse ao servir.

• Dispositivos
contratuais
• Direitos do
consumidor

• Melhoria contínua
• PDCA de processos

 Legais - Os direitos do consumidor devem
ser respeitados em todas as organizações
legalmente constituídas.
 Medição, Análise e Melhoria - O
consumidor esclarecido é sensível aos
esforços envidados para satisfazê-lo e
fidelizá-lo. Toda concorrência eticamente
estabelecida beneficia o cliente.
Em tempo: o autor apresenta sugestão
para que os gerentes de restaurantes
comunitários, self-services, refeitórios
hospitalares, hotéis e caterings coloquem
a disposição dos seus clientes, serviços
de orientação nutricional, prestados por
profissionais
legalmente
habilitados.
Nutrição é um requisito quase sempre
ignorado pelo cliente ao fazer suas
refeições
em
estabelecimentos
comerciais. Vide leitura recomendada ao
final deste documento.1

 Preços - Dentre os requisitos para
seleção da organização provedora de
refeições
(restaurantes,
lanchonetes,
caterings e outros), o cliente elege os
resultados da combinação entre a melhor
oferta de preços e a excelência no
atendimento. Cliente insatisfeito é cliente
perdido. Os melhores fornecedores são
mais procurados.
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 Requisitos do Fornecedor
 Especificação, Conservação, Prazos Trata-se de fornecedor de gêneros
alimentícios, equipamentos e utensílios de
cozinha e sanitização, cujos requisitos são
especificados na ABNT NBR ISO
22000:2006 - Sistemas de Gestão da
Segurança de Alimentos – Requisitos para
Qualquer
Organização
na
Cadeia
2
Produtiva de Alimentos . Vide quadro
ilustrativo à folha 6.
 Preços - Vale lembrar o princípio de
gestão da qualidade que apregoa
“benefícios mútuos nas relações com
fornecedores”, tendo em vista alcançar
preços justos e garantia de fornecimento,
em observância aos acordos contratuais
firmados.
É
aconselhável
que
o
fornecedor se baseie em pesquisas de
benchmarking, tendo em vista alcançar a
satisfação e a fidelização dos seus
parceiros comerciais.
 Legais - Rigorosa observância à
legislação em vigor e ao que foi acordado
em contratos firmados.
 Medição, Análise e Melhoria – O
fornecedor deve pautar-se pelo princípio
de gestão da qualidade “foco no cliente”
quando pretende estabelecer com ele
uma
relação
de
confiabilidade,
interdependência e benefícios mútuos. A
organização se torna sensível aos
esforços envidados pelo fornecedor para
satisfazê-la e fidelizá-la.

 Requisitos da Organização
 Provisão de Recursos - Além do
abastecimento ininterrupto e manutenção
do almoxarifado de alimentos ou simples
despensa, a organização deve prover
recursos para atender a situações
contingenciais, como, por exemplo,
aumento súbito de demanda em razão de
eventos surpresas.
 Aquisição de Insumos - Deve ser objeto
de planejamento no qual se contempla as
variações sazonais de produção de
hortifrutigranjeiros, principalmente em
relação à aquisição e armazenamento dos
produtos alimentícios fora da estação.

 Mão-de-obra - Uma equipe constituída
(se for o caso) de gerente experimentado,
recepcionistas
poliglotas,
chefs
e
cozinheiros (especialistas em culinárias
regionais e internacionais), sommeliers,
nutricionistas, garçons habilidosos e
profissionais de serviços de apoio (como,
por exemplo, segurança e serviços gerais)
não se forma em curto espaço de tempo.
É necessário investir em recrutamento,
seleção, capacitação e, principalmente,
oferecer condições de formação de
espírito de corpo e garantia de
empregabilidade aos colaboradores que
se
destaquem
pela
fidelidade
à
organização e competência profissional.
 Preços - As técnicas e recursos de
precidificação formam um conjunto
indispensável de ferramentas para gestão
de negócios e de orientação e apoio aos
certames e processos de licitação,
concorrência e tomada de preços. Um
negócio só é considerado satisfatório
quando atende aos anseios de todos os
integrantes da cadeia de produção e
comercialização.
 Legais - Além dos requisitos da legislação
comercial em vigor, de honrar os
dispositivos contratuais firmados, a
organização deve manter-se atenta ao
conjunto de direitos do consumidor.
 Melhoria Contínua, Girar o PDCA – O
cliente satisfeito não apenas retorna, mas
sempre convida pessoas do seu ciclo de
negócios e de amizade para passar
momentos agradáveis em organizações
que se destacam pela excelência dos
seus produtos, urbanidade e presteza no
atendimento. Fazer girar o PDCA de todos
os processos é a melhor técnica para
alcançar a melhoria contínua. “Fazer hoje
melhor do que ontem; fazer amanhã
melhor do que hoje”.
O céu é o limite para os profissionais
eficientes, empreendedores e proativos.
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Comunicação Interativa Dentro da Cadeia Produtiva de Alimentos

Autoridades Estatutárias e Regulamentares

Agricultura destinada a
alimentação animal
Produtores de alimentos para
animais
Produtores primários de
alimentos p/ consumo humano
Fabricantes de alimentos para
consumo humano
Fabricantes secundários de
alimentos p/ consumo humano

Atacadistas

Varejistas, operadores de
serviços de alimentação e
catering

Consumidores

Produtores de pesticidas,
fertilizantes e drogas
veterinárias
Cadeia produtiva de alimentos
para produção de ingredientes
e aditivos
Operadores de transporte e
armazenagem

Produtores de equipamentos

Produtores de agentes de
limpeza e sanitização
Produtores de materiais de
embalagens

Fornecedores de serviços

Fonte: ABNT NBR ISO 22000:2006 – Sistema de
Gestão e Segurança de Alimentos – Requisitos
para Qualquer Organização na Cadeia Produtiva
de Alimentos

4 Conclusões Finais
Não foi intenção do autor desta nota técnica
dissertar sobre requisitos e conformidades na
cadeia produtiva de alimentos (área na qual
não se apresenta como especialista), mas
de: a) exemplificar a necessidade que existe
de um auditor da qualidade de se preparar
para participar de auditorias em áreas além

da sua especialização profissional; b) solicitar
o assessoramento de especialistas (neste
exemplo, nutricionistas e/ou engenheiros de
alimentos); c) patentear a importância da
conformidade de requisitos na cadeia de
fornecimento (fornecedor  organização 
cliente  beneficiários finais).

Leituras recomendadas:
1 Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação – NEPA. Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP. Tabela
Brasileira de Composição de Alimentos – TACO. Versão 2 – Segunda Edição;
2 ABNT NBR ISO 22000:2006 – Sistema de Gestão e Segurança de Alimentos – Requisitos para Qualquer
Organização na Cadeia Produtiva de Alimentos.
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