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Epígrafe

As ações corretivas visam identificar, analisar
criticamente, eliminar e erradicar a(s) causa(s) de
uma não conformidade ou outra situação
indesejável. Não se deve confundi-la com
reclassificação, correção e controle de produto

não conforme, tendo é vista prevenir o seu uso ou
entrega não pretendidos. A ação corretiva tem por
objetivo prevenir a recorrência da(s) causa(s)-raiz
de uma não conformidade e o saneamento do
processo onde foi detectada.
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MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA

Fonte: http://www.educolorir.com

Até um erro pode revelar-se um elemento necessário a um feito meritório.
Henry Ford

AÇÕES CORRETIVAS

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 66 – Não
Conformidade.
“Defeitos geram defeitos” e causam
prejuízos, em efeito cascata, a todos os
integrantes da cadeia de fornecimento. Essa
afirmação pode ser exemplificada com a
aplicação de recalls. De acordo com a
definição veiculada na Wikipédia1 “um recall
(do inglês "chamar de volta", "chamamento")

ou recolha de produto é uma solicitação de
devolução de um lote ou de uma linha inteira
de produtos feita pelo respectivo fabricante.
Geralmente isso ocorre pela descoberta de
problemas relativos à segurança do produto.
O recall é uma tentativa de limitar a
responsabilidade por negligência corporativa
(a qual pode motivar severas punições
legais) e aprimorar ou evitar danos à
publicidade da empresa. Os recalls custam
caro
para
as
empresas
porque
frequentemente envolvem a substituição do
produto recolhido ou o pagamento pelos

Qualidade: reflexões e críticas. Notas Técnicas - Ano III – Número 67 – Agosto de 2011. Página 2 de 5

danos causados pelo seu uso, embora
possivelmente custem menos do que os
custos indiretos que se seguem aos danos à
imagem da empresa e a perda de confiança
no fabricante”. É sabido que os recalls não
alcançam a totalidade dos clientes que
adquiriram produtos não conformes. Em
muitos casos registra-se risco de vida para
clientes e beneficiários finais de produtos que
não foram alcançados pelos recalls.
Mas não basta efetuar correções nos
produtos não conformes. No afã de prevenir
a reincidência das não conformidades com
as requeridas ações corretivas, o fornecedor
deve responsabilizar-se pela performance de

um produto em condições ideais de
funcionamento, durante o seu ciclo de vida
útil.2
Nas palavras de Genichi Taguchi (laureado
em 1990 pelo imperador japonês com a Blue
Ribbon Award pela sua contribuição para o
desenvolvimento da indústria japonesa) “a
qualidade e o custo de um produto são
determinados principalmente pelo seu
desenho e pelo seu processo de fabricação.
A qualidade é concebida e percebida pela
vida útil (resistência, durabilidade) em
contraposição às perdas geradas (pósvendas) por esse produto para a sociedade”.

2 Correção
De acordo com a ABNT NBR ISO 9000:2005,
“correção é uma ação para eliminar uma não
conformidade identificada”. Essa definição é
complementada pelas seguintes notas:

Vide no diagrama à página 5 os conceitos
inter-relacionados com não conformidades.

Nota 1 – Uma correção pode ser feita em
conjunto com uma ação corretiva.
Nota 2 – Uma correção pode ser, por
exemplo, um retrabalho ou reclassificação.

2.1 Controle de Produto Não Conforme
Na Seção 8.3 – Controle de Produto Não
Conforme, da ANBT NBR ISO 9001:2008,
fica recomendado que a organização deve
assegurar que produtos que não estejam
conformes com os requisitos especificados
sejam identificados e controlados para evitar
seu uso ou entrega não pretendidos.
Um procedimento documentado (instrumento
normativo) deve ser estabelecido para definir
os controles, as responsabilidades e a
autoridade relacionados para lidar com
produtos não conformes.
Onde aplicável, a organização deve tratar os
produtos não conformes por uma ou mais
das seguintes formas:

 execução de ações para eliminar a não
conformidade detectada;
 autorização do seu uso, liberação ou
aceitação sob concessão por uma
autoridade pertinente e, onde aplicável,
pelo cliente;
 execução de ação para impedir o seu uso
pretendido ou aplicação originais;
 execução de ação apropriada aos efeitos,
ou
efeitos
potenciais,
da
não
conformidade quando o produto não
conforme for identificado após entrega ou
início do uso do produto. (Nesse caso vale
a aplicação de recalls).
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Quando o produto não conforme for corrigido,
este deve ser submetido à reverificação para
demonstrar a conformidade com os
requisitos.

Devem ser mantidos registros sobre a
natureza das não conformidades e quais
ações subsequentes executadas, incluindo
concessões obtidas (ver 4.2.4).

3 Ação Corretiva
De acordo com a ABNT NBR ISO 9000:2005,
ação corretiva é a “ação para eliminar a
causa de uma não conformidade identificada
ou outra situação indesejável”.* Essa
definição é complementada com as seguintes
notas:
Nota 1 – Pode existir mais de uma causa
para uma não conformidade.
Nota 2 – Ação corretiva é executada para
prevenir a repetição, enquanto que a ação
preventiva é executa para prevenir a
ocorrência.

Nota 3 – Existe uma diferença entre correção
e ação corretiva.
* São exemplos de situações indesejáveis: a)
quedas de fornecimento de eletricidade,
causadas
por
descargas
elétricas
atmosféricas de alta potência; b) sinistros
causados
por
fenômenos
naturais
imprevisíveis; c) doenças infectocontagiosas
endêmicas acometidas a equipes de
produção, cujos membros são forçados a
permanecer em quarentena; d) ausências
prolongadas de líderes de equipes por
motivos diversos.

3.1 Recomendações da ABNT NBR ISO 9001:2008
Seção 8.5.2 – Ação Corretiva – A
organização deve executar ações para
eliminar as causas de não conformidades, de
forma a evitar sua repetição. As ações
corretivas devem ser apropriadas aos efeitos
das não conformidades detectadas.
Um procedimento documentado deve ser
estabelecido definindo os requisitos para:
 análise crítica de não conformidades
(incluindo reclamações de clientes);
 determinação das
conformidades;

causas

de

 avaliação da necessidade de ações para
assegurar que não conformidades não
ocorram novamente;
 determinação e implementação de ações
necessárias;
 registros dos resultados
executadas (ver 4.2.4);
 análise crítica da
corretiva executada.

eficácia

de

ações

da

ação

conformidades
nas
auditorias
acompanhamento que se sucedem.

de

não

4 Considerações Finais
Não raramente podem ser encontradas
organizações cujos dirigentes confundem
correção (reclassificação, retrabalho e
reparo) de produto não conforme com ação
corretiva. Nesses casos constata-se que as
ações foram voltadas aos efeitos e não às
causas das não conformidades. Observa-se,
então, a detecção das mesmas não

É recomendável que nas ações corretivas
sejam aplicadas ferramentas da qualidade
comprovadamente eficazes, com destaque
para o diagrama de blocos, diagrama
espinha de peixe (diagrama de Ishikawa),
cinco porquês, diagrama de Pareto, diagrama
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alcance de padrões internacionais
excelência em gestão da qualidade.

de dispersão, brainstorming, diagrama de
árvore, gráfico de correlação e outros
igualmente recomendados face à eficácia
metodológica.
Oportunamente
serão
produzidas notas técnicas sobre o tema
ferramentas da qualidade.

de

Finalmente, não menos importante, é a
observância às recomendações descritas na
ABNT NBR ISO 10002:2005 – Gestão da
Qualidade – Satisfação do Cliente - Diretrizes
para o Tratamento de Reclamações nas
Organizações.

Vide na seção Apresentações, deste site,
sugestões de metodologias que podem ser
racionalmente aplicadas tendo em vista o

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

Referência:
1 http://pt.wikipedia.org/wiki/Recall.
2 http://www.inmetro.gov.br/ouvidoria/faqs.asp.
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