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Epígrafe

Não conformidade é o não atendimento a um
requisito especificado. De acordo com a família
ABNT NBR ISO 9000 esse conceito pode ser
estendido: a) qualquer defeito de um item quanto
aos requisitos especificados; b) qualquer falha
em atender as necessidades ou expectativas do
cliente; c) um estado ou condição de um sistema,

processo ou serviço em que há uma ou mais
características divergentes ou irregulares com a
especificação ou outro padrão de desempenho ou
inspeção. As não conformidades podem ser
classificadas como reais e potenciais; maiores
(impeditivas), menores (pontuais). Ver também
oportunidades de melhoria.
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MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA

O caminho da perfeição só é difícil para quem é exigente. Dalai Lama

NÃO CONFORMIDADE

1 Embasamento
Tendo em vista facilitar a compreensão do
tema ora abordado é recomendável que a
leitura deste fascículo seja antecedida de
consulta à Nota Técnica 65 – Conformidade.
O alcance da conformidade, estabelecida
como
“atendimento
a
um
requisito
especificado”, requer muito empenho da alta
direção, pois implica em gestão do
conhecimento, disponibilidade e veiculação
de informações, procedimentos definidos e
estabelecidos em todos os sistemas de
processos organizacionais. Sendo assim, a
conformidade antecede (ao estabelecer o rol
de requisitos de entrada, processamento e

saída), permeia a fase de realização (ao fixar
requisitos técnicos) e tem continuidade na
fase de pós-vendas do produto (ao definir
responsabilidades do fabricante com a vida
útil do produto). Por exemplo, muitos são os
clientes que se surpreendem, apreensivos,
com noticiários de recalls da indústria
automobilística, ao saberem de defeitos
detectados naquele bem de consumo durável
recém-adquirido. Vale enfatizar a máxima de
Mikel J. Harry: “Qualidade é um estado no
qual a adequação de valor é percebida pelo
cliente e pelo fornecedor em todos os
aspectos da relação de negócios”.
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2 Conceito de Não Conformidade
 a qualquer falha em atender as
necessidades ou expectativas do cliente;

De acordo com a ANBT NBR ISO 9000:2005
não conformidade é o “não atendimento a um
requisito”. As não conformidades são
detectadas basicamente quando um produto
não é “realizado em conformidade com as
suas especificações”. Assim, o conceito pode
ser estendido:

 a um estado ou condição de um sistema,
processo ou serviço em que há uma ou
mais características divergentes ou
irregulares com a especificação ou outro
padrão de desempenho ou inspeção.

 a qualquer defeito de um item quanto aos
requisitos especificados;

Vide no diagrama a seguir os termos
relacionados com esse conceito:

Conceitos Relacionados com Não Conformidade

Requisito

Defeito
Não atendimento a um requisito
relacionado a um uso pretendido
ou especificado

Necessidade ou expectativa que é
expressa, geralmente de forma implícita
ou obrigatória

Conformidade
Atendimento a um
requisito

Ação Preventiva
Ação para eliminar a causa de
uma potencial não conformidade
ou outra situação potencialmente
indesejável

Não conformidade
Não atendimento a um requisito

Concessão

Ação Corretiva
Ação para eliminar a causa de
uma não conformidade
identificada ou outra situação
Indesejável

Permissão para usar ou
liberar um produto que não
atenda a requisitos
especificados

Correção

Retrabalho

Ação para eliminar uma
não conformidade
identificada

Ação sobre um produto
não conforme, a fim de
torná-lo conforme aos
requisitos

Reclassificação

Liberação
Permissão para prosseguir para
o próximo estágio de um
processo

Permissão de Desvio
Permissão para desviar-se dos
requisitos originalmente
especificados de um produto
antes da sua realização

Refugo
Ação sobre um produto não
conforme, para impedir a sua
utilização prevista originalmente

Reparo

Alteração da classe de um
produto não conforme, a fim de
torná-lo conforme a requisitos
diferentes daqueles
inicialmente especificados

Ação sobre um produto
não conforme, para
torná-lo aceitável para
o uso pretendido

Fonte: ABNT NBR ISO 9000:2005 –
Sistema de Gestão da Qualidade –
Fundamentos e Vocabulário

3 Classificações das Não conformidades
As não conformidades reais podem ser
classificadas como maiores e menores, face
aos impactos causados na realização e
fornecimento de um produto. E as não

conformidades potenciais (prognosticadas
em sistemas, projetos e processos) podem
ser tratadas como oportunidades de
melhorias. Vide o quadro a seguir:
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Mote: “Defeitos geram defeitos”.
Não Conformidade
Gradação

Maior
(impactante)

Menor
(moderada)

Potencial

Classificação

Ocorrências

Saneamento

Impeditiva

Causa(s)-raiz detectada(s) em
 Interromper imediatamente o
sistema de processos voltados à
processo respectivo; emitir
realização do produto final e à
proposta de ação corretiva (PAC).
gestão de recursos. Por ser(em)
 Efetuar ações corretivas
comprometedora(s) da missão,
emergenciais e eliminar as
pode(m) culminar na cassação do
causas-raiz da não conformidade.
certificado ISO 9001 e/ou ISO

Girar
o PDCA.
14001.

Pontual

 Emitir relatório de não
Causa(s)-raiz detectada(s) em um
conformidade real.
sistema, processo, atividade e  Emitir proposta de ação corretiva
produto específico, mas não é
(PAC).
(são) impeditiva(s). É (são)
 Efetuar ações corretivas e eliminar
suscetível(is) de correção(ões):
as causas-raiz da não
reclassificação(ões), retrabalho(s)
conformidade.
e reparo(s).
 Girar o PDCA.

Oportunidade
de Melhoria

 Emitir relatório de não
conformidade potencial.
Causa(s)-raiz potencial(is) que
pode(m)
identificada(s)
em  Emitir proposta de ação preventiva
(PAP).
sistema, processo, atividade e
produto. Trata-se de ocorrência(s)  Providenciar ações preventivas e
eliminar as causas-raiz da não
que poderá(ão) redundar em não
conformidade potencial.
conformidade(s) futura(s).
 Girar o PDCA.

4 Considerações Finais
Quando uma não conformidade, inicialmente
classificada como menor, é identificada em
diversas unidades organizacionais, essa não
conformidade pode vir a ser reclassificada
como maior, face ao seu caráter
generalizador de uma falha, incorreção ou
imprecisão. Significa a confirmação de que a
causa-raiz da não conformidade tornou-se
corporativa.
Deve ser considerada maior também a não
conformidade que reaparece depois de
tratada. Significa que a sua causa-raiz não foi
erradicada.

O aperfeiçoamento do SGQ é previsto
também com a possibilidade de emissão e
encaminhamento de sugestões de melhoria
por qualquer colaborador da organização.
Não se trata de registro de uma não
conformidade potencial, mas de uma
sugestão para apriomoramento ou inovação
de determinado processo/produto. Sempre
que se deparar com uma oportunidade de
cooperar com a organização em relação ao
aperfeiçoamento do SGQ, o colaborador
deve encaminhar uma sugestão de melhoria
ao Representante da Direção (RD).
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