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Epígrafe
Agir preventivamente é: a) se antecipar aos
acontecimentos improdutivos; b) tomar ações
emergenciais para identificar e eliminar causasraiz, de forma a evitar que não conformidades
potenciais venham a ocorrer; c) definir e aplicar
medidas e procedimentos para prevenir falhas,
anomalias e quaisquer situações indesejáveis em

todas as fases dos processos de realização e
comercialização de produtos, inclusive pósvendas; d) possuir maturidade gerencial e
responsabilizar-se pelo produto realizado perante
a organização e seus clientes. As ações
preventivas devem ser apropriadas aos efeitos
dos problemas potenciais.
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MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA

“É melhor prevenir do que remediar.”

AÇÕES PREVENTIVAS

1 Embasamento
Prevenir, em sentido vernacular, significa
“dispor com antecipação (algo) de modo que
se evite mal ou dano; impedir que aconteça;
evitar (algo); acautelar(-se); premunir: munir(se),
guarnecer(-se),
prover(-se)
com
antecipação”. Exemplos: a) não permitir a
construção de residências nas encostas de
morros e outros locais sujeitos a ocorrências
de sinistros; b) planejar e implementar obras
de arrimo, tendo em vista a estabilização de
encostas, antes que ocorram deslizamentos

de terra e entulhos durante a ocorrência de
chuvas torrenciais.
Ao afirmar que as “ações corretivas” (objeto
da Nota Técnica 67) e “ações preventivas”
visam
prevenir,
respectivamente,
a
ocorrência de não conformidades reais e
potenciais, bem como outras situações
indesejáveis, não é de se estranhar que o
neófito, num primeiro momento, apresente a
tendência em se relevar confuso quanto aos
efeitos dessas ações.
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As ações corretivas visam não somente
solucionar as anomalias então detectadas,
mas,
sobretudo,
identificar,
analisar
criticamente, diagnosticar, solucionar e
erradicar a(s) causa(s)-raiz de uma não
conformidade real. Promove-se, então, o
controle do produto não conforme e o
saneamento do processo de realização, de
modo a impedir a recorrência da não
conformidade então tratada.
As ações preventivas visam detectar
potenciais causas (suscetíveis de vir a

ocorrer, mas ainda sem existência real) de
não conformidades.
De acordo com Philip B. Crosby, o controle
de qualidade baseia-se na prevenção.
Patenteia-se o fundamento da ação
preventiva, considerando que a ideia de que
os erros são inevitáveis é falsa. Para Crosby,
a qualidade está associada à ideia do
esforço para fazer certo à primeira tentativa e
de estabelecer processos que tenham por
objetivo alcançar a meta de zero defeito na
realização do produto.

2 Referências Normativas
2.1 ABNT NBR ISO 9000:2005 – Sistemas de Gestão da Qualidade – Fundamentos e
Vocabulário
De acordo com a Seção 3.6.4 – Ação
Preventiva – é a ação para eliminar a causa
de uma potencial não conformidade ou outra
situação indesejável*.
Nota 1 – Pode existir mais de uma causa
para uma não conformidade potencial.
Nota 2 – Ação preventiva é executada para
prevenir a ocorrência, enquanto que a ação

corretiva é
repetição.

executada

para

prevenir

a

* Situações indesejáveis são todas as
possíveis ocorrências comprometedoras dos
eventos e operações descritos no caminho
crítico da gerência de projetos. Vide o
Método do Caminho Critico (CPM - Critical
Path Method).

2.2 ABNT NBR ISO 9001:2008 – Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos
Segundo o disposto na Seção 8.5.3 - Ação
Preventiva - a organização deve definir
ações para eliminar as causas de não
conformidades potenciais, de forma a evitar
sua ocorrência. As ações preventivas devem
ser apropriadas aos efeitos dos problemas
potenciais.
Um procedimento documentado deve ser
estabelecido, definindo os requisitos para:

• determinação de não conformidades
potenciais e de suas causas;
• avaliação da necessidade de ações para
evitar a ocorrência de não conformidades;
• determinação e implementação de ações
necessárias;
• registros de resultados de ações
executadas (ver 4.2.4);
• análise crítica da eficácia da ação
preventiva executada.

2.3 ABNT NBR ISO 14001:2005 - Sistemas da Gestão Ambiental - Requisitos com
Orientações para Uso
De acordo com a Seção 4.5.3 - Não
conformidade, Ação Corretiva e Ação
Preventiva - a organização deve estabelecer,
implementar e manter procedimento(s) para

tratar as não conformidades reais e
potenciais, e para executar ações corretivas
e preventivas. O(s) procedimento(s) deve(m)
definir requisitos para:
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• identificar e corrigir não conformidade(s) e
executar ações para mitigar seus
impactos ambientais;
• investigar
não
conformidade(s),
determinar sua(s) causa(s) e executar
ações para evitar sua repetição;
• avaliar a necessidade de ação(ões) para
prevenir
não
conformidades
e
implementar ações apropriadas para
evitar sua ocorrência;
• registrar os resultados da(s) ação(ões)
corretiva(s) e preventiva(s) executada(s);

• analisar a eficácia da(s) ação(ões)
corretiva(s) e preventiva(s) executada(s).
As ações executadas devem ser adequadas
à magnitude dos problemas e ao(s)
impacto(s) ambiental(is) encontrado(s). A
organização deve assegurar que sejam feitas
as mudanças necessárias na documentação
do sistema da gestão ambiental.

2.4 ABNT NBR ISO 9004:2010 – Gestão para o Sucesso Sustentado de uma
Organização – Uma Abordagem da Gestão da Qualidade
Na Seção 4.2 – Sucesso Sustentado - além
de outras recomendações, fica definido que o
ambiente de uma organização está em
constante mudança e é incerto, e, para
alcançar o seu sucesso sustentado, convém
que a alta direção avalie periodicamente a
conformidade
com
os
planos
e

procedimentos atuais, e tome as ações
corretivas e preventivas apropriadas.
Sucesso sustentado é definido na Seção 3.1
como resultado da capacidade de uma
organização para alcançar e manter os seus
objetivos de longo prazo.

3 Listas de Verificação da Qualidade
É recomendável que as ações preventivas
sejam práticas constantes desde a fase de
planejamento de projeto até a pós-vendas,
pois a satisfação do cliente com o produto
deve ser objeto de verificação sistemática.
Uma prática de eficácia comprovada para
evitar falhas que possam ser atribuídas ao
fator memória é produzir, com o auxílio dos
colaboradores, supervisores e gerentes, as
listas de verificação da qualidade, as quais
passam a ser instrumentos de inspeção
dentro das organizações.
Segundo o disposto na Seção 8.1.3.3 - Listas
de Verificação da Qualidade – do PMBOK1 uma lista de verificação é uma ferramenta
estruturada, geralmente específica do

componente, usada para verificar se foi
executado
um
conjunto
de
etapas
necessárias. As listas de verificação podem
ser simples ou complexas. Geralmente, são
redigidas com o verbo no imperativo (Faça
isto!) ou na forma de perguntas (Você fez
isto?). Muitas organizações possuem listas
de verificação padronizadas disponíveis para
garantir a consistência em tarefas realizadas
com frequência. Em algumas áreas de
aplicação, as listas de verificação também
estão disponíveis a partir de associações
profissionais ou prestadores de serviços
comerciais. As listas de verificação da
qualidade são usadas no processo de
controle da qualidade.

4 Proposta de Ação Preventiva
Comumente
as
não
conformidades
potenciais (como também as reais) são

detectadas quando da
metodologias,
métricas

aplicação das
e
práticas
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relacionadas à “medição, análise e melhoria”,
como, por exemplo, aplicação de listas de
verificação, inspeções de chão de fábrica
(fase de realização do produto), todas as
modalidades de auditorias (da qualidade
internas e externas, ambientais, contábeis,
operacionais), implementação e gestão do
sistema 6 sigma (6σ), adoção do Sistema
Capability Maturity Model Integration (CMMI)
e ferramental empregado para gestão da
qualidade em ambiente de produção e

comercialização. Destarte, todas as vezes
que forem detectadas, as não conformidades
potenciais deverão ser compreendidas como
“oportunidades de melhoria”. É recomendável
que todos os colaboradores da organização
sejam instruídos a emitir e encaminhar ao
Representante da Direção (RD) e/ou Gerente
da Qualidade uma Proposta de Ação
Preventiva (PAP) todas as vezes que
detectarem uma não conformidade potencial.

5 Girar o PDCA
A expressão “girar o PDCA”, para os efeitos
deste
documento,
significa
revisar,
inspecionar, testar protótipos, coletar dados e
informações, analisar criticamente, identificar
pontos fortes e fracos, reavaliar ferramentas

e metodologias, e reiniciar todos os sistemas
de processos organizacionais, tendo em vista
a melhoria contínua e a plena satisfação de
todas
as
partes
interessadas.
Vide
ilustrações a seguir:
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Referência: 1 - ANSI/PMI 99-001-2004 - Um Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos (Guia
PMBOK®) Terceira edição. Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299
EUAA Guide to Project Management Body of Knowledge - PMBOK® Guide 2004 Edition.
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