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Apresentação Rede e-Tec Brasil

Prezado(a) estudante,

Bem-vindo(a) à Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma das ações do 

Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O Pronatec, instituído 

pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar 

a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a população brasileira, 

propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secretaria 

de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) e as instâncias promotoras de ensino técnico 

como os institutos federais, as secretarias de educação dos estados, as universidades, as es-

colas e colégios tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade re-

gional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à educação 

de qualidade e ao promover o fortalecimento da formação de jovens moradores de regiões 

distantes, geograficamente ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incentivando os 

estudantes a concluir o ensino médio e a realizar uma formação e atualização contínuas. Os 

cursos são ofertados pelas instituições de educação profissional e o atendimento ao estudan-

te é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional qualificada – in-

tegradora do ensino médio e da educação técnica - capaz de promover o cidadão com ca-

pacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes dimensões da 

realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Setembro de 2015

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de Ícones

5

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de lin-

guagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o assunto 

ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão uti-

lizada no texto.

Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, filmes, 

músicas, sites, programas de TV.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em diferentes 

níveis de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e con-

ferir o seu domínio do tema estudado.

Reflita: momento de uma pausa na leitura para refletir/escrever so-

bre pontos importantes e/ou questionamentos.
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Prezado (a) estudante,

É com grande alegria, mas reconhecendo proporcional desafio, que o convi-

do  para conhecer o conceito de qualidade dentro de uma organização em-

presarial. Para tanto, é significativo fazermos algumas perguntas, tais como: 

por que é importante pensar em qualidade quando falamos de serviço ou 

de produto? Será que todos nós pensamos a mesma coisa sobre qualidade? 

Existe algum organismo para colaborar com a qualidade do serviço e do 

produto entregues?  Se existe, como ele age?

Enfim, nesse caderno procurei responder essas questões, mas,  acima de 

tudo,  espero que você possa constatar, tanto  no papel de consumidor 

quanto no de profissional, que imprimir qualidade no que fazemos é possí-

vel, tem forma e precisa ser algo contínuo, uma vez que estamos falando de 

relações de mercado, relações que são dinâmicas.

Bom estudo e seja um agente de qualidade naquilo que você faz! 

Palavra do Professor-autor
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Apresentação da Disciplina

O objetivo deste curso é auxiliar as partes interessadas das organizações 

(clientes, acionistas, trabalhadores, fornecedores, sociedade e outros) a com-

preenderem, implementarem e manterem um sistema de gestão da qualida-

de com base na NBR ISO 9001.

Os sistemas de gestão da qualidade – SGQ – inquestionavelmente se conso-

lidam como um dos mais poderosos instrumentos do arsenal de ferramentas 

gerenciais, hoje disponíveis na literatura e nas práticas administrativas.

Acompanhando as exigências de gestão, a revisão da ISO 9001, publicada 

em 28 de dezembro de 2008, agregou fundamentos e requisitos indispen-

sáveis à gestão competitiva e globalizada.  Além da infraestrutura formal 

característica dos SGQ (existentes desde a versão 1987), a atual versão é 

fundamentada em oito princípios da qualidade e mecanismos de sistema-

tização de análises críticas de resultados, comunicação (interna e externa) e 

melhorias contínuas do desempenho. Adicionalmente, a NBR ISO 9001:2008 

determina a abordagem de processo, pré-condição para qualquer tipo de 

gestão competitiva.

Embora a certificação seja usualmente vista como a grande meta da imple-

mentação de um SGQ ISO 9001, o maior benefício aparece na sua compe-
titividade em uma economia globalizada, na qual todos, sem exceção, nos 

inserimos.
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Aula 1. Gestão da qualidade

Objetivos:

• demonstrar o surgimento e a evolução das normas de gestão 

da qualidade;

• citar as personalidades tidas como gurus da qualidade; e

• mencionar os elementos e dimensões da qualidade.

1.1 Evolução das normas
A seguir, vamos ver um pouco sobre a história da gestão da qualidade, en-

tendendo que, para que houvesse gestão e qualidade, fez-se necessário es-

crever e adotar um documento denominado norma, que seria utilizado por 

toda organização que decidisse aplicar os conceitos definidos para qualidade 

na rotina de suas atividades.

Essa história de qualidade foi fundamentalmente motivada pela Segunda 

Guerra Mundial, veja:

• 2ª Guerra Mundial 

Países Aliados x Países do Eixo

Os aliados possuíam diferenças:

 – Costumes, religião, línguas;

 – Forma de utilizar a munição, veículos e unidades de medida.

Problema:

 – As munições não podiam ser compartilhadas (incompatibilidade).
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Solução:

 – Foram criadas as primeiras normas militares.

• Indústria nuclear

Necessidade de criar requisitos de segurança para as compras.

Qualidade = segurança a qualquer custo

• A indústria civil passou a aplicar normas.

Ano Norma Fonte

1963 MIL-Q-9858ª Exército dos EUA

1969 AQAP OTAN

1971 ASME Boiler Code American Society of Mechanical 
Engineers

1973 API 14 A American Petroleun Institute

1975 CSA Z299 Norma Canadense

1975 AS 1821/22/3 Norma Australiana

1979 BS 5750 Norma Britânica

1985 API Q1 American Petroleun Institute

Fonte: autor

(Esforço localizado por cada país)

• Normas de sistemas de garantia da qualidade

Globalização de mercado

 – As empresas tinham que atender diferentes normas de cada país para 

o qual exportavam.

 – Requisitos conflitantes + custos altos.

• Em 1985 - Comunidade Econômica Europeia reconhece:

 – Vários regulamentos técnicos e normas nacionais dos estados mem-
bros.

 – Obstáculo para o desenvolvimento do potencial competitivo da Eu-

ropa.
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• Em 1987 - A ISO (Genebra, Suíça) Comitê ISO/TC 176

 – Normas da série ISO 9001: Sistemas da Qualidade

• Em 1994 - 1ª revisão (Família ISO 9000)

Exemplo:  ISO 9000-1, ISO 9001, 9002, 9003, ISO 9004-1, ISO 10011,   ISO 

10012, ISO 10013, entre outras

 – Em 2000 – 2ª revisão

 – Em 2008 – 3ª revisão

 – Em 2015 – 4ª revisão

1.2 Conceitos de qualidade e seus gurus
A qualidade já recebeu diversas definições e os pensadores responsáveis, 

ainda hoje consultados, por essas definições são:

• Deming 1950

“Qualidade é um controle estatístico do processo.” (redução da variabilida-

de)

• Ishikawa 1954

“Qualidade efetiva é a que realmente traz satisfação ao consumidor.”

• Feingenbaum 1961

“Qualidade é a composição das características de marketing, engenharia, 

produção e manutenção de um produto ou serviço, através das quais o mes-

mo produto ou serviço, em uso, atenderá as expectativas do cliente.”

• Taguchi 1971

“Perdas mensuráveis e imensuráveis após a expedição do material”.

• Juran 1974

“Qualidade é o nível de satisfação alcançado por um determinado produto, 
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no atendimento aos objetivos do usuário, durante a sua utilização, chamado 

de adequação ao uso”.

• Crosby 1979

“Conformidade com as exigências dos consumidores”.

1.2.1 As diferentes abordagens da qualidade
As empresas têm a sua existência vinculada à satisfação das necessidades 

sociais. Inicialmente, busca-se identificar as necessidades de todas as partes 
interessadas pelo desempenho da empresa. Elas são posteriormente classi-

ficadas e são definidos os meios para satisfazê-las.

Existem, basicamente, cinco abordagens de qualidade.

• Abordagem transcendental - Vê a qualidade como um sinônimo de 

excelência inata. Padrões elevadíssimos.

• Abordagem baseada em manufatura - Preocupa-se em fazer produ-

tos ou proporcionar serviços que estão livres de erros, correspondendo 

precisamente às especificações do projeto. Qualidade é a adesão às nor-

mas e às especificações.

• Abordagem baseada no usuário - Assegura que o produto ou serviço 

está adequado ao seu propósito, considerando a conformidade às espe-

cificações e a sua adequação às expectativas do consumidor. Qualidade 

é adequação ao uso.

• Abordagem baseada em produto - Vê a qualidade como um conjunto 

mensurável e preciso de características, que são requeridas para satisfa-

zer o consumidor. Variáveis e atributos mensuráveis.

• Abordagem baseada em valor - Define a qualidade em termos de cus-

to e preço, defendendo que seja percebida em relação ao preço. Produto 

adequado ao uso e ao preço.

A melhoria da qualidade exerce forte influência sobre o bom desempenho 

da produção e aumento dos lucros. As receitas podem ser incrementadas 

por melhores vendas e por preços mais altos no mercado. Os custos, por 

sua vez, podem ser reduzidos pela melhor eficiência, produtividade e uso do 

Partes interessadas são 
todos envolvidos interna 
e externamente, direta e 

indiretamente no negócio, no 
caso, o fornecedor, os acionistas, 

o governo, a sociedade, a própria 
empresa e o cliente.
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capital.

1.2.2 Elementos da qualidade de um produto
• Características operacionais principais - Todo  produto deve ter um 

bom desempenho. Exemplo: relógio deve ser preciso, televisão deve ter 

boa imagem.

• Características operacionais adicionais - São atributos complementa-

res ao produto que o tornam mais atrativo. Exemplo: controle remoto, 

acendimento automático, timer.

• Confiabilidade - É a probabilidade de o produto não apresentar falhas 

dentro de um determinado período de tempo. Muito utilizada em produ-

tos duráveis, constituindo vantagem competitiva importante.

• Conformidade -  É a adequação às normas e às especificações utilizadas 

para a elaboração do produto. Costuma ser medida pela quantidade de 

defeitos que o processo de produção apresenta. 

• Durabilidade -  É medida pelo tempo de duração de um produto até sua 

deterioração física.

• Assistência técnica - É a maneira com que é tratado o consumidor e o 

produto no momento de um reparo.

• Estética -  São critérios subjetivos. Durante muito tempo associou-se 

qualidade à beleza. Dedica atenção ao design do produto.

• Qualidade percebida - O produto que parece ser bom é bom. Assim, 

novos produtos de marcas conhecidas e renomadas, mesmo que os fa-

bricantes não tenham tradição na fabricação de particular produto, terão 

associada a eles a imagem de boa qualidade.

1.2.3 As diferentes dimensões do conceito da  
 qualidade 
Todas as organizações buscam maior competitividade a partir do cumpri-

mento de seus cinco objetivos de desempenho básicos:
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1.3 Gerenciamento da Qualidade Total   
 (TQM)
1.3.1 Função da qualidade nas organizações
Ao longo do século XX, vários foram os enfoques dados ao gerenciamento 

da função qualidade nas organizações:

• CQ - Controle da Qualidade (desde 1900) - Consiste no desenvolvi-

mento de sistemas que monitoram o projeto, o processo de fabricação e 

a assistência técnica de um produto ou de um serviço.

• CEP - Controle Estatístico de Processos (1945) - Controle da qualida-

de realizado utilizando-se técnicas estatísticas.

• Zero Defeito (1960) - Sistema de gestão da qualidade desenvolvido por 

Philip Crosby.

• CCQ - Círculos de Controle da Qualidade (1962) - Reunião de pes-

soas que investigam problemas de qualidade, desenvolvido por Kaoru 

Ishikawa.

• TQC – Sistema de Qualidade Amplo Empresarial (1982) - Sistema de 

gestão empresarial baseado na qualidade e desenvolvido por Ishikawa e 

por Deming.

• Qualidade Garantida (1980) - Consiste em oferecer uma garantia ao 

cliente ao assegurar que o produto ou serviço oferecido é confiável.

• Qualidade Assegurada (1980) - Relaciona-se com aspectos de segu-

Figura 1
Fonte: autor
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rança e de responsabilidade civil quando o produto é vendido. Atualmen-

te, o termo qualidade assegurada é utilizado para classificar fornecedores 

que podem enviar seus produtos para a linha de produção sem ter que 

passar por inspeções de recebimento pelo cliente.

• Excelência Empresarial (1987) - Sistema de avaliação de empresa en-

volvendo múltiplos aspectos. O Prêmio Nacional da Qualidade Malcolm 

Baldridge foi criado naquele ano. No Brasil, existe a Fundação Nacional 

de Qualidade, que realiza esse trabalho visando verificar e premiar a ex-

celência empresarial.

• TQM – Total Quality Management (1985) - O conceito de gerencia-

mento da qualidade total é abrangente e envolve não somente aspectos 

de qualidade, mas também atividades de benchmarking, projeto de 

produtos e de processos, suprimentos e logística.

Cada etapa do processo afeta a próxima etapa e assim por diante. Quando o 

trabalho (produto ou serviço) passa de um empregado para outro, o recep-

tor do serviço é um cliente neste relacionamento e o processo torna-se um 

encontro de necessidades.

Para alcançar resultados satisfatórios, as organizações devem focar três as-

pectos:

• planejamento da qualidade (preparação para encontrar as metas da qua-

lidade);

• controle da qualidade (encontro das metas da qualidade durante as ope-

rações); e

• melhoria da qualidade (rompimento da situação atual). 

Juran estabeleceu quatro categorias da definição da qualidade:

• qualidade do projeto (pesquisa de mercado, concepção do produto e 

especificações do projeto);

• qualidade da conformidade (tecnologia, potencial humano e gerencia-

mento);

Benchmarking: conjunto de 
marcos referenciais que servem 
para comparar as práticas de 
uma empresa às melhores 
práticas existentes no mercado.
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• disponibilidade (confiabilidade e manutenibilidade); e

• serviço de campo (pontualidade, competência e integridade).

Deming foi quem primeiro levou a mensagem da qualidade ao Japão, em 

1950, tendo sido o instrumento da transformação da indústria japonesa em 

uma nova potência econômica. O seu método é filosoficamente humanísti-

co: ele trata os trabalhadores como seres humanos, não como engrenagens 

de máquinas. Para Deming, a administração é responsável por 85% dos 

problemas da organização.

1.3.2 Custos da qualidade
• Custos de prevenção -  São relativos às atividades desenvolvidas para 

manter em níveis mínimos os custos das falhas e de avaliação, tais como:

a. análise de novos produtos;

b. planejamento da qualidade;

c. avaliação da qualidade do fornecedor;

d. reuniões de melhorias da qualidade;

e. treinamento e educação;

f. projetos e programas de melhoria da qualidade;

g. relatórios sobre a qualidade: resumo e publicação de informações sobre 

a qualidade;

h. emissão de procedimentos de auditoria e inspeção; e

i. controle de documentos, como  desenhos e modificações de engenharia.

• Custos de Avaliação -  São relativos às atividades desenvolvidas para 

avaliar a qualidade, associadas com a medição, avaliação e auditoria dos 

produtos e serviços para garantir que os mesmos atendam aos requisitos 

especificados, tais como:

a. inspeção de recebimento, incluindo análises de laboratório para determi-
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nar a qualidade do produto adquirido;

b. inspeção no processo: os custos da avaliação dos requisitos de conformi-

dade durante o processo;

c. inspeção e testes finais: os custos da avaliação de conformidade com os 

requisitos para a aceitação do produto;

d. aferição e calibração de equipamentos de medição e teste;

e. auditorias de qualidade do produto: os custos para a execução de audito-

rias durante o processo ou no produto final;

f. materiais e serviços consumidos: subconjuntos e produtos acabados con-

sumidos por testes destrutivos, materiais consumidos por meio de análises 

(ácidos, solventes) e serviços contratados externamente;

g. inspeção no fornecedor;

h. avaliação de estoques: os custos de testes dos produtos armazenados 

para avaliar sua degradação;

i. visitas técnicas a clientes;

j. estudos sobre capacidade de processos;

k. avaliação de mudanças no processo;

l. qualidade de componentes;

m. aquisição de dados sobre qualidade;

n. controle de processo: análise e atuação preventiva nos processos de ma-

nufatura: são os custos de inspeção e teste durante o processo para deter-

minar o status do processo (mais que aceitação do produto);

o. simulação;

p. auditoria do sistema da qualidade: os custos da avaliação da execução das 

atividades no plano global da qualidade;
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q. linha piloto;

r. revisão de fluxograma de produção;

s. manutenção preventiva;

t. planejamento de atividade de avaliação;

u. círculos da qualidade; e

v. planejamento de processos: os custos dos estudos da capabilidade do 
processo, planejamento de inspeção e outras atividades ligadas ao processo 

de fabricação.

• Custo de falhas internas - São resultantes das falhas, defeitos ou falta 

de conformidade às especificações de um produto ou serviço antes da 

entrega, tais como:

a. retrabalho: correção de peças, subconjuntos e produtos acabados defei-

tuosos, tornando-os adequados ao uso;

b. refugo (sucata): o trabalho, o material e as despesas dos produtos que 

não podem ser consertados;

c. reparos;

d. re-inspeção e novos testes: custos para nova inspeção e novos testes de 

produtos que passaram por retrabalho ou outra revisão;

e. inspeção 100% para classificação: os custos para encontrar as unidades 

defeituosas em lotes de produtos que contenham níveis altos e inaceitáveis 

de defeitos;

f. perda de rendimento: proveniente do processo de produtos abaixo do 

rendimento padrão preestabelecido;

g. análise das falhas: identificação das causas dos problemas e suas soluções;

h. disposição de produtos: decisão se os produtos que estão em desacordo 

com as especificações podem ser usados;

Capabilidade do processo: 
é a habilidade de produzir 

um produto dentro das 
especificações do cliente. Essa 

é uma boa forma de identificar 
a possibilidade de produzir um 
produto com um determinado 

nível de qualidade. 
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i. sucata e retrabalho: os custos da sucata e do retrabalho em virtude de 

produtos não conformes recebidos do fornecedor;

j. perdas evitáveis de processos: o custo das perdas que acontecem até mes-

mo com os produtos conformes, por exemplo, recipientes que vão para os 

consumidores com mais produto do que o especificado, devido a uma varia-

ção excessiva no equipamento de medição e acondicionamento; e

k. desvalorização: a diferença entre o preço de venda normal e o preço redu-

zido por problemas de qualidade.

• Custos de falhas externas - São resultantes de falhas, defeitos ou falta 

de conformidade com as especificações de um produto e serviço após 

entrega.

a. assistência técnica;

b. garantias e devoluções;

c. descontos;

d. substituição;

e. custos de responsabilidade civil;

f. recepção, avaliação, retrabalho, novo teste e substituição de produtos de-

feituosos;

g. multas por parada na linha de produção do cliente, devido a problemas 

de qualidade dos itens fornecidos; e

h. custos com recall. 

1.3.3 Qualidade em serviços
A qualidade em serviços difere da qualidade de produtos em três característi-

cas fundamentais que estão relacionadas com seu mecanismo de produção, 

consumo e avaliação.

• Intangível - São parâmetros de desempenho e experiências cuja especi-

ficação precisa é difícil.
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• Heterogênea - O desempenho varia de produtor para produtor e de 

cliente para cliente, e mesmo de dia para dia.  

• Inseparável - Na maioria dos casos, a produção e o consumo do produ-

to acontecem no mesmo momento. A qualidade ocorre durante a entre-

ga do serviço, na interação com o cliente.

O critério mais importante para avaliar a qualidade em serviços é 
definido pelo cliente.

Fatores que influenciam a expectativa do cliente.

• Informações dos outros

• Necessidades pessoais

• Experiências passadas

• Comunicação externa

1.3.3.1 Dimensões da qualidade em serviços
• Tangíveis - Aparência das facilidades físicas, equipamentos, pessoal e 

comunicação material.

• Confiabilidade -  Habilidade em realizar o serviço prometido, de forma 

confiável e acurada.

• Resposta - Vontade de ajudar o cliente e fornecer serviços rápidos.

• Competência - Possuir a necessária habilidade e conhecimento para efe-

tuar o serviço.

• Cortesia - Respeito, consideração e afetividade pessoal.

• Credibilidade - Honestidade, tradição, confiança no serviço.

• Segurança - Inexistência de perigo, risco ou dúvida.

• Acesso - Proximidade e contato fácil.
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• Comunicação - Manter o cliente informado em uma linguagem que ele 

entenda.

• Entender o cliente - Fazer o esforço de conhecer o cliente e suas ne-

cessidades.

• Conveniência - Proximidade e disponibilidade a qualquer tempo dos 

benefícios entregues pelos serviços.

1.4 Qualidade: definição adotada
Qual definição nos interessa?

Se o cliente especifica suas necessidades precisamente, então:

Qualidade = aderência às especificações

Se o cliente define em linhas gerais suas necessidades, deixando ao fornece-

dor a determinação das especificações do serviço, então:

Qualidade = adequação às necessidades do cliente

Se houver uma investigação e discussão entre fornecedor e cliente, chegan-

do a um entendimento, então:

Qualidade = aderência às especificações acordadas com o cliente

Resumo
O foco dessa aula foi em torno do surgimento do conceito qualidade en-

quanto algo a ser aplicado dentro da rotina de uma empresa, lembrando 

que independe do tamanho dessa empresa. Vimos, ainda, que a Segunda 

Guerra Mundial evidenciou a necessidade de estabelecer normas nas rela-

ções comerciais entre os países, para que se mantivesse a integridade entre 

o cliente e o fornecedor, ou seja, entregar o produto de acordo com a neces-

sidade do cliente. Além disso, foram apresentados os principais pensadores 

sobre a qualidade e seus conceitos sobre a mesma.
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2.1 O que é ISO?

• Organização não governamental

• Elabora normas de aplicação internacional

• Fundada em 23/02/47 – sede em Genebra (Suíça)

2.1.1 Composição da ISO
Membro da ISO:

 – Entidade nacional de normalização mais representativa de um país.

Membro correspondente:

 – Entidade de um país que não tem a atividade de normalização desen-

Aula 2. Organização ISO 

Objetivos:

• definir o que é ISO; e

• apontar os passos para obtenção da certificação.

Figura 2 - International Organization for Standardization
(Organização Internacional de Normalização)

Fonte: autor
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volvida nacionalmente.

Entidade subscrita:

 – Países com economia muito pequena e, por consequência, com taxas 

de contribuição pequenas.

2.1.2 O que é a norma ISO?
ISO deriva da mesma raiz grega das palavras Isobárica, Isométrica ou Isós-
celes. Elas significam igual pressão, igual medida ou triângulo de dois lados 

iguais.

A escolha do nome ISO teve como intenção o desenvolvimento e o uso de 

padrões.            

2.2 Sistema de Gestão da Qualidade NBR  
 ISO 9001:2008 
São atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização, 
no que diz respeito à qualidade.

Geralmente, incluem o estabelecimento da política da qualidade, objetivos 

da qualidade, do planejamento da qualidade, do controle da qualidade, da 

garantia da qualidade e da melhoria da qualidade.

Política da qualidade:
Intenções e diretrizes globais de uma organização relativos à qualidade for-

malmente expressa pela alta direção.

Objetivos da qualidade:
Aquilo que é buscado ou almejado, no que diz respeito à qualidade.

Planejamento da qualidade:
Parte da gestão da qualidade focada no estabelecimento dos objetivos da 

qualidade e que especifica os recursos e processos operacionais necessários 

para estabelecer e alcançar estes objetivos.
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Controle da qualidade:
Parte da gestão da qualidade focada no atendimento aos requisitos da qua-

lidade.

Garantia da qualidade:
Parte da gestão da qualidade focada em prover confiança de que os requisi-

tos da qualidade serão atendidos.

Melhoria da qualidade:
Parte da gestão da qualidade focada no aumento da capacidade de atender 

aos requisitos da qualidade (eficácia, eficiência e rastreabilidade).

2.2.1 Controle dos processos
Processo é o conjunto de atividades inter-relacionadas ou em interação que 

transformam entradas em saídas.

Nota: As entradas para um processo são geralmente saídas de outros pro-

cessos.

2.2.2 Os processos em primeiro lugar
Os erros proliferam nos ambientes desprovidos de processos. Sem compar-

tilhar uma visão comum ou uma terminologia única, a comunicação entre 

as unidades é deficiente, provocando falhas que exigem a repetição do tra-

balho, alienam os clientes ou acarretam ambos os malefícios. A ausência 

de processos também torna as empresas vagarosas. E como ninguém tem 

a visão do processo geral ou exerce autoridade sobre o todo, ninguém tem 

condições ou disposição para adaptá-lo às necessidades especiais ou cam-

biantes do cliente.

Figura 3
Fonte: autor
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Assim, de que maneira as organizações tradicionais, que soterraram seus 

processos sob estruturas de unidades funcionais, conseguiram sobreviver por 

centenas de anos e criar a grande prosperidade do mundo industrializado? 

Isso foi no passado, não agora. O que já foi satisfatório nem sempre conti-

nua válido. Num mundo de clientes dóceis, competição branda e mudanças 

raras, as empresas escapavam incólumes dos altos custos, da baixa qualida-

de, da rigidez e da insensibilidade em relação aos clientes. Hoje, contudo, na 

“economia do cliente”, o novo protagonista não mais tolera o mau desem-

penho que um dia teve de suportar pela falta de opções. Atualmente, baixo 

custo, alta qualidade e rapidez nas respostas são condições necessárias, ou 

seja, elementos indispensáveis para simplesmente conquistar a atenção do 

cliente. A realização de negócios com ele já é outra conversa.

Todos numa empresa com visão de processos conhecem os processos da 

empresa e onde cada pessoa está enquadrada no conjunto, quais os resulta-

dos esperados pelos clientes e quem é o responsável pelo seu fornecimento. 

Todos se concentram nos resultados e sabem que o verdadeiro inimigo não 

são os outros departamentos dentro da organização, mas os concorrentes 

fora da empresa. Os funcionários olham para fora, em direção ao cliente, e 

não para cima, na hierarquia gerencial.   

2.2.3 Empresas verticais x empresas de processos
Exemplo de uma concessionária de automóveis:

Visão funcional da concessionária

Figura 4
Fonte: autor
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Visão de processo da concessionária

Figura 5
Fonte: autor

Figura 6
Fonte: autor
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A interação entre os processos

Modelo de um SGQ baseado em processo

Algumas normas internacionais de certificação exigem que a empresa pos-

sua um sistema baseado em processos e tenha um correto planejamento e 

controle de todos estes processos, incluindo monitoramentos e medições 

dos indicadores de eficácia e desempenho dos processos e das características 

dos produtos. 

O ciclo da melhoria contínua, assim como o modelo gráfico de um sistema 

baseado em processos apresentado anteriormente são abordados no texto 

da NBR ISO 9001:2008 - Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos.

Necessidades e expectativas dos clientes
A norma NBR ISO 9001:2008 exige que a organização determine os requisi-

tos especificados pelo cliente, assim como os não declarados, mas necessá-

rios para o uso especificado ou intencional. 

Necessidade - Algo essencial, que o cliente precisa que seja atendido, e 

usualmente declara.

Exemplo: especificações do carro, preço e forma de pagamento, compatíveis 

Figura 7
Fonte: autor
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com os recursos do cliente, prazo de entrega etc.

Expectativa - Algo que o cliente deseja obter, mas que, por várias razões, 

não declara ou não explicita.

Exemplo: cortesia, antecipação aos fatos (proatividade), honestidade etc.

2.2.4 Aplicação do PDCA aos processos
O PDCA (“Plan”, “Do”, “Check”, “Act”)  pode ser  aplicado a todos os pro-

cessos. 

Resumidamente, o PDCA pode ser descrito da seguinte maneira frente à 

NBR ISO 9001:2008:

•	 Plan (planejar) – Estabelecer os objetivos e processos necessários para 

atingir os resultados de acordo com os requisitos do cliente e com as 

políticas da organização.

•	 Do (fazer) – Treinar, capacitar e implementar os processos.

•	 Check (checar) – Monitorar os processos e o produto em relação às polí-

ticas, aos objetivos e aos requisitos planejados.

•	 Act (agir) – Executar ações para promover continuamente a melhoria do 

desempenho do processo.

Figura 8
Fonte: autor
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2.3 Os oito princípios de gestão da   
 qualidade
1. Foco no cliente
As organizações dependem dos seus clientes e, portanto, deveriam enten-

der suas necessidades atuais e futuras, deveriam atender aos requisitos dos 

clientes e buscar exceder suas expectativas.

2. Liderança
Os líderes estabelecem unidades de propósitos, direção e o ambiente interno 

de uma organização.  Eles criam o ambiente no qual as se pessoas tornam 

totalmente envolvidas em atingir os objetivos da organização.

3. Envolvimento das pessoas
As pessoas de todos os níveis são a essência de uma organização e seu total 

envolvimento permite que suas capacidades sejam usadas em benefício da 

organização.

4. Abordagem de processo
Um resultado desejado é atingido mais eficientemente quando os recursos e 

atividades relacionados são gerenciados como um processo.

5. Abordagem de sistema para a gestão
Identificar, entender e gerenciar um sistema de processos inter-relacionados 

Figura 9
Fonte: autor
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para um determinado objetivo, contribuindo para a eficiência e a eficácia de 

uma organização.

6. Melhoria contínua
Um objetivo permanente de uma organização é a melhoria contínua, que 

pode ser entendida como aumento da eficiência ou da eficácia da organi-

zação.

7. Abordagem factual para tomada de decisões
Decisões efetivas são baseadas na análise de dados e informações.

8. Benefícios mútuos na relação com o fornecedor
A capacidade da organização e de seus fornecedores em gerar valor é refor-

çada pelo relacionamento mutuamente benéfico.

Os componentes dos sistemas organizacionais podem ser descritos 
como:

• Objetivos: constituem a razão de existência do sistema, ou seja, a fina-

lidade para qual o sistema foi criado.

• Entradas de insumos: recursos materiais e humanos, tecnologia, infor-

mação, capital. Estes recursos devem ser suficientes para as necessidades 

do sistema.

• Processo de transformação: transformação dos insumos em produtos 

e serviços que vão satisfazer as necessidades dos grupos de interesses. O 

processamento deve atingir os objetivos definidos (produtividade, quali-

dade, lucratividade).

• Saída de resultados:  produtos e serviços resultantes das operações de 

transformação. Incluem-se também as sobras e dejetos. As saídas de-

vem-se adequar às necessidades do mercado.

• Controles e avaliações: verificação da adequação das saídas com os 

objetivos estabelecidos. É necessário haver uma medida de desempenho 

do sistema chamada padrão. 

• Retroalimentação, realimentação ou retroação (feedback): re-intro-

dução de uma saída sob a forma de informação. Instrumento de controle 
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em que as informações realimentadas são resultados das divergências 

verificadas entre as respostas de um sistema e os parâmetros previamen-

te estabelecidos. 

2.3.1 Partes interessadas no sistema de gestão  
 da qualidade
• Acionistas: retorno sobre o investimento

• Clientes: qualidade do produto

• Fornecedores: continuidade dos negócios

• Funcionários: crescimento na carreira e satisfação no trabalho

• Sociedade: administração responsável

• Governo: cumprimento da legislação pertinente

2.3.2 A série ISO 9000 / 2005
Conjunto de normas e guias internacionais para Sistema de Gestão da Qua-

lidade.

Hoje são:

• NBR ISO 9000:2005 – Sistemas de Gestão da Qualidade (Fundamentos 

e Vocabulários)

• NBR ISO 9001:2008 – Sistema de Gestão da Qualidade (Requisitos)

• NBR ISO 9004:2008 – Sistemas de Gestão da Qualidade  (Diretrizes para 

desempenho sustentável)

2.3.3 A estrutura da NBR ISO 9001:2008
Sumário:

 – 0 Introdução

 – 1 Objetivo

 – 2 Referência Normativa

 – 3 Termos e Definições

 – 4 Sistema de Gestão da Qualidade
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 – 5    Responsabilidade da Direção

 – 6    Gestão de Recursos

 – 7    Realização do Produto

 – 8    Medição, Análise e Melhoria

Esta parte do curso será realizada a partir da leitura e interpretação da nor-
ma NBR ISO 9001:2008, disponível em Power Point, colocado no site WWW.
xxxx.gov.br.

2.4 Estrutura da documentação 
Por que documentar?

• A ISO 9001 tem como um de seus pilares o planejamento das tarefas.

• A escrita é um meio muito bom de comunicação.

• Palavras escritas carregam autoridade.

• O que está escrito é um documento para futura análise e mantém viva a 

memória da empresa.

• Documentação básica para planejamento e administração das atividades 

relacionadas aos processos da empresa.

• Devem conter responsabilidades, autoridades e inter-relação do pessoal 

que executa atividades relevantes à qualidade do processo.

Figura 10
Fonte: autor
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• Cada procedimento deve cobrir logicamente uma parte do sistema;

• Cada procedimento pode incluir um item da norma.

• Cada área pode gerar o seu procedimento.

• Um procedimento pode incluir mais de uma área e mais de um item da 

norma.

• Estes procedimentos formam a base do Manual da Qualidade.

• É aconselhável que estes procedimentos tenham a mesma estrutura e 

formato.

Podem ser:

Os mandamentos para escrever procedimentos

1. Quem define o procedimento é o pessoal da área.

2. Dê apoio logístico (padrão, formato, codificação).

3. Use linguagem compatível.

4. Use fluxogramas e figuras;

5. Converse com as interfaces! Descubra atalhos, duplicações, vácuos de 

responsabilidade.

Figura 11
Fonte: autor
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6. Documentos devem ser vivos! Mude!

7. Revise, com o pessoal da área, os procedimentos antes de implantá-los.

Geralmente, o primeiro a desrespeitar os procedimentos é o chefe!!!

2.5 Esquema de certificação 
Quem faz a auditoria?

- Uma entidade credenciada pelo Inmetro, escolhida pela própria empresa.  

Esta entidade fará uma avaliação do sistema da qualidade implantado.

Como é a auditoria?

- A equipe auditora passa por todas as áreas, conversa com as pessoas, veri-

ficando documentos e registros.

No final da auditoria, é emitido um relatório com o resultado final.

Figura 12 - Sistema brasileiro de certificação
Fonte: autor
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Resumo
Nessa aula,  você teve a oportunidade de ver sobre o porquê da utilização da 

sigla ISO, como referência à International Organization for Standardization, 

que traduzindo significa Organização Internacional para Padronização. Além 

disso, foram apresentados os passos para obtenção da certificação às em-

presas que implantaram o sistema de gestão da qualidade e que desejaram 

ou necessitaram do reconhecimento por meio da certificação.

 

Figura 13 - O processo de certificação
Fonte: autor
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Palavras Finais

Prezado estudante, como foi para mim, imagino que, para você, também 

foi prazeroso ter chegado à conclusão do estudo desse caderno. Para mim, 

fica a expectativa de ter contribuído com seu projeto pessoal de qualificar-

-se profissionalmente.  Para você acredito que há a satisfação de ter dado o 

passo e de tê-lo concluído, certamente, com êxito.

Bem, espero que continue estudando e veja que o ato de estudar é acima de 

tudo estar atento às oportunidades em sua volta que permitem uma leitura 

e um aprendizado. No que diz respeito à qualidade, sugiro que passe a ser 

mais criterioso ao consumir qualquer produto e serviço, observando se há 

indícios se aquele produto ou serviço tem qualidade em seu processo de 

fabricação e entrega ao cliente, no caso, você.

Parabéns e sucesso em sua escolha profissional!




