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Palavras-chave
Erradicação de causa-raiz de não conformidade. Medição, análise e melhoria. Não conformidade
recorrente.

Epígrafe
Não conformidades tratadas e consideradas
erradicadas podem ressurgir em situações em
que as ações corretivas e preventivas foram
aplicadas apenas nos sintomas, sem considerar
as causas-raiz das anomalias reemergentes. O
saneamento dos processos de produção e

comercialização requer vigilância contínua não
apenas da equipe do SGQ, mas de todas as
equipes organizacionais de fins e de meios. Os
bons exemplos devem ser provenientes da alta
direção. Todos devem estar comprometidos com
a melhoria contínua de processos e produtos.
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MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA

	
  

As doenças reemergentes são aquelas já conhecidas e que foram controladas, mas voltaram
a apresentar ameaça para a saúde humana. A dengue entra nesse conceito. Até a
reintrodução do Aedes Aegipyti no país, em 1967, a dengue chegou a ser considerada
erradicada. Porém, depois foi registrada uma série de surtos, o maior deles em 2002, quando
foram notificados quase 800 mil casos da doença.
Fonte: http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=28002

NÃO CONFORMIDADES RECORRENTES

1 Embasamento
Pode ocorrer em organizações certificadas
pela ABNT NBR ISO 9001 e/ou ABNT NBR
ISO
14001,
de
não
conformidades
detectadas em ciclos de auditorias da
qualidade,
tratadas
e
consideradas
erradicadas, ressurgirem não apenas uma,
mas repetidas vezes. Por quê? Porque
nessas ocasiões, o tratamento se restringiu
ao(s) sintoma(s), sem a preocupação de

erradicar a(s) causa(s)-raiz da(s) não
conformidade(s). Nessas oportunidades, as
ações foram concentradas apenas na
correção da(s) anomalia(s) identificada(s) no
produto não conforme, sem se estender à
erradicação da(s) falha(s) preexistente(s) no
processo de realização respectivo. Para
evitar a ocorrência e a recorrência de não
conformidades, as ações devem ser
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concentradas

na

sua

erradicação

e,

principalmente, na sua prevenção.

2 Causas-raiz Observadas
Sem a pretensão de esgotar o tema em foco,
pois existem variações ditadas pelo porte e
ramo de atividades das organizações, são
descritas nesta seção algumas das principais
causas-raiz de não conformidades. Compete

à alta direção determinar providências para
que a Gerência da Qualidade inicie um
projeto de identificação, erradicação e
prevenção
das
causas-raiz
de
não
conformidades por toda a organização.

2.1 Planejamento Deficiente
São muitos os tipos de não conformidades
decorrentes da imprecisão na coleta de
dados e informações e da inexperiência e
imperícia na realização do planejamento de
projeto, principalmente no que tange à
especificação de requisitos gerais e
específicos.
É recomendável que o responsável pelo
planejamento seja selecionado pela sua
expertise reconhecida e que permaneça
atento ao disposto nas Seções 4.1 –
Requisitos Gerais e 7.1 – Planejamento da

Realização do Produto, da ABNT NBR ISO
9001:2008.
Inconsistências no planejamento quase
sempre redundam em vários tipos de não
conformidades que surgem ao longo do
processo de realização do produto. É
recomendável, outrossim, que os membros
da equipe de planejamento façam visitas
periódicas ao chão de fábrica da organização
para se inteirarem dos requisitos de entrada,
processamento e saída relativos à qualidade
do produto.

2.2 Descumprimento de Cronogramas
Dentre os muitos fatores que contribuem
para o descumprimento de cronogramas,
destacam-se:
• imprecisão na coleta e especificação de
dados e informações;
• inexperiência e imperícia na construção
do cronograma;
• não destinação e alocação de recursos
em tempo hábil;

• falhas nos processos de aquisição de
equipamentos e insumos;
• inexperiência em gestão de processos;
• rotatividade de pessoal;
• absenteísmo;
• atrasos na capacitação de pessoal.
Vide os Sistemas PERT, de Program Evaluation
and Review Technique e CPM, de Critical Path
Method.

2.3 Inobservância aos Documentos do SGQ
Duas são as causas principais do
descumprimento de documentos do SGQ,
principalmente do Manual de Gestão da
Qualidade, Procedimentos Documentados,
Instruções de Trabalho e Planos da

Qualidade. A primeira causa é decorrente do
desconhecimento desses instrumentos de
trabalho. A segunda é o não cumprimento
intencional dos instrumentos normativos.

2.4 Falhas no SGQ
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São decorrentes de inconsistências no
planejamento e na gestão do SGQ. Dentre
outras, as falhas podem ser identificadas nas
atividades de produção e atualização de

documentos do SGQ, de planejamento e
realização de auditorias da qualidade, de
capacitação de auditores internos, de
treinamento de pessoal.

2.5 Controle Inadequado de Processos
Abordagem de processos é um dos
princípios de gestão da qualidade definido na
família de normas ABNT NBR ISO 9000. É
necessário que os processos sejam
identificados, mapeados e gerenciados de

forma tal que possam agregar valores entre
si. O controle inadequado sempre ocorre
quando o gestor desconhece o(s) sistema(s)
de processo(s) das atividades sob seu
comando.

2.6 Sistemas, Processos e Métodos não Estandardizados
A falha é causada pela aculturação
simultânea de diversos grupos em sistemas e
metodologias decorrentes de certificações e
premiações conquistadas, ou a caminho de
conquistar, tais como ISO 9001, CMMI,
PMBOK, PNQ, PQDF e outros. As diferenças
advindas desse processo de aculturação se

fazem notar principalmente nas terminologias
empregadas pelas diversas equipes. O
emprego de thesauri pode evitar o
surgimento de imprecisões terminológicas.
Manter a harmonia organizacional
responsabilidade de todos.

é

2.7 Inconsistências e Falhas em Sistemas Internos
Trata-se, na maioria das ocorrências, de mau
funcionamento e manutenção precária de
ferramentas
e
recursos
tecnológicos
empregados na construção e na gestão de

sistemas internos, embora sejam registradas
também falhas decorrentes da imperícia de
usuários. Um programa de manutenção
preventiva e corretiva deve ser implantado.

2.8 Projetos ou Produtos Rejeitados ou Aprovados Parcialmente
A desaprovação e/ou rejeição total ou parcial
de projeto e/ou produto é sintomática de
falhas ocorridas nas fases de planejamento,
implementação e produção, e inobservância
de metodologias apropriadas. Todas as

falhas redundam em retrabalhos, prejuízos
financeiros e desgastes emocionais para
clientes e para os profissionais integrados às
equipes encarregadas da realização do
produto.

2.9 Recursos e Insumos Inadequados
Trata-se de falhas que comprometem a
eficiência, a eficácia e a efetividade das
atividades de realização do produto,
identificadas na destinação e alocação de
recursos e insumos estabelecidos de

conformidade
com
os
requisitos
especificados para entrada de processos,
nas quantidades, nos prazos e nos locais
previamente fixados. Vide o Sistema Just in
Time.

2.10 Falta de Capacitação de Equipes
Muitas não conformidades são originadas
pela inobservância da recomendação contida
na seção 6.2.2 – Competência, Treinamento
e Conscientização, norma ABNT NBR ISO

9001:2008, de que a capacitação do pessoal
encarregado da realização do produto deve
ocorrer com base em educação, treinamento
e habilidades apropriados.
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2.11 Alta Rotatividade de Pessoal
A alta rotatividade de pessoal compromete a
eficiência e a eficácia das equipes. Ela é
resultante do fato de que os colaboradores
capacitados e entrosados são atraídos por
melhores ofertas de emprego e substituídos
por profissionais recém-ingressados na

organização. A formação e manutenção do
quadro de pessoal é uma relação de mão
dupla. As relações de trabalho devem de ser
satisfatórias e agregar valores para
empregadores e empregados.

2.12 Quebra da Harmonia Organizacional
A harmonia organizacional é decorrente da
força centrípeta de coesão dos membros de
uma equipe, de todas as equipes entre si e
dessas com as do cliente, no afã cooperar e
alcançar níveis de excelência no atendimento
e na realização do produto.

A quebra da harmonia organizacional é
ocasionada por dificuldades no atendimento
às demandas internas, formulação de
entraves burocráticos e dificuldades nos
relacionamentos interpessoais.

2.13 Situações Indesejadas
Essa categoria engloba todos os desacertos,
inconsistências e falhas decorrentes de
atividades não formalizadas em documentos
normativo-deliberativos
do
SGQ.
São
exemplos de situações indesejadas, dentre

outras, as divergências entre grupos e
pessoas, as recusas de compartilhamento de
instalações e equipamentos, a sonegação de
informações aos colegas de trabalho.

2.14 Desatenção
Muitos problemas em nosso quotidiano e
grande parte dos retrabalhos que praticamos
são resultantes da desatenção. Muitas são
as causas da desatenção, às quais temos de
combater
para
prevenir
as
não
conformidades decorrentes. As rotuladas
“idéias fixas”, que corriqueiramente são
identificadas
como
“distração”
são
responsáveis por nos transportar para
mundos paralelos. Como combatê-las? Cada
qual tem descobrir a sua própria receita.
Uma das metodologias empregadas com
sucesso para prevenir danos e acidentes
decorrentes da desatenção foi idealizada por
Shigeo Shingo, sob a denominação de Pokayoke, que significa à prova de erros (em
inglês, mistakes proofing). Segundo Shigeo

Shingo, “defeitos surgem porque erros são
cometidos; os dois têm uma relação de
causa e efeito... Contudo, erros não se
tornarão defeitos se houver feedback e ação
corretiva no momento do erro. Algumas
causas típicas de erros, tanto em processos
de manufatura quanto administrativos, são:
falta de atenção, esquecimento, treinamento
inadequado, falta de treinamento, falta de
organização, não obediência aos padrões”.
Para mais informações, consulte a Nota
Técnica 08 – Poka-Yoke.
Vide também os sistemas Kanban e Kanban
eletrônico (e-Kanban).

3 Considerações Finais
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É opinião consensual entre expertos e
estudiosos do SGQ, que a direção é
responsável por cerca de 85% das ações
determinantes da qualidade e que a mão-deobra é responsável pelos restantes 15%.
Significa que os ocupantes dos níveis
estratégico e tático (primeiro e segundo
escalões) de comando são responsáveis
pela maioria das ações determinantes da
qualidade. Dos 15% inerentes ao nível
operacional, preponderam como fatores
negativos o desinteresse em programas de
capacitação
e
a
desmotivação
dos
funcionários da organização. Esses fatores
podem ser arrefecidos com a adoção de
políticas organizacionais de incentivos
(salários, ganhos indiretos etc.) e de
aprimoramento
(treinamento,
estágios
remunerados etc.) do quadro de pessoal.
Normalização relativa à mão-de-obra:
• NBR ISO 9001:2008, Seção 6.2 –
Recursos Humanos;
• NBR ISO 10015:2001 – Gestão da
Qualidade – Diretrizes para Treinamento.

Fatores que afetam a qualidade e que são de
responsabilidade da gerência:
• gestão das unidades organizacionais e
coordenação das equipes que participam
das diversas etapas dos ciclos produtivos;
• seleção dos responsáveis pelas ações de
controle [definir quem controla e
supervisiona: equipes, processos e
cronogramas (?)];
• aferição objetiva da performance dos
profissionais responsáveis pelas funções
que afetam a qualidade;
• levantamento dos requisitos, expectativas
e exigências dos clientes;
• gestão de processos de relacionamento,
inteligência institucional e benchmarking;
• manutenção de canais de acesso e
comunicação, sob a responsabilidade de
equipes treinadas, para viabilizar contatos
dos clientes com a organização. Não
basta criar o canal, é imprescindível que
os responsáveis pelas funções de
atendimento
e
levantamento
de
expectativas e satisfação dos clientes
sejam atuantes;
• criação e gestão de serviços de
ombudsman-ouvidoria internos e externos;
• manutenção de assistência técnica
proativa especializada pós-vendas;
• realização de análises críticas, agilização
de ações corretivas e preventivas, e
erradicação das causas-raiz de não
conformidades
reais
e
potenciais
detectadas
em
sistemas,
projetos,
processos, atividades e produtos.
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