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RESUMO

O trabalho vai  desenvolver  metas  e  objetivos que irão demonstrar  e salientar  como pode

melhorar as estruturas e os negócios que tem como base elevar as variações do sistema de

evolução, seja contínuo ou qualificativo.

O processo de globalização da produção e dos negócios elevou em muito á concorrência entre

as empresas,  resultando num ambiente  vorazmente  competitivo.  Paralelo  a  isto,  elevou-se

também  os  critérios  de  qualidade  de  produtos  e  serviços  por  parte  dos  consumidores,

inserindo as empresas numa busca por melhorias estratégicas dos processos produtivos. Nos

processos  de  melhoria  contínua,  é  vital  para  o  sucesso  do  gerenciamento,  acompanhar

minuciosamente as rotinas diárias, identificando falhas, e efetuando ajustes para elevação da

qualidade nos processos.

Verifica-se o contínuo crescimento do mercado, quanto às exigências por maior qualidade e

menor custo dos produtos e serviços. Sendo muito importante que as organizações assegurem

ao mercado,  o  quanto seus  processos de fabricação seguem criteriosamente  controlados e

eficientes, para tal, a fabricação dos produtos ou fornecimento dos serviços, seguem normas

específicas à natureza das atividades exercidas.

Palavras-chave:  Produção 1; Consumidores  2; Crescimento 3; Processos 4; Fabricação 5.
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ABSTRACT

The process of globalization of production and business has greatly increased competition
among companies, resulting in a voraciously competitive environment. Parallel to this, the
criteria of quality of products and services were also raised by the consumers, inserting the
companies in a search for strategic improvements of the productive processes. In continuous
improvement processes, it  is vital to the success of the management, to closely follow the
daily  routines,  identifying  failures,  and  making  adjustments  to  raise  the  quality  in  the
processes.
The continuous growth of the market, as regards the demands for higher quality and lower
cost of products and services, is verified. It is very important that organizations assure the
market, how closely their manufacturing processes are controlled and efficient, for this, the
manufacture of products or provision of services, follow specific norms to the nature of the
activities performed.

Key-words: Production 1; Consumers 2; Growth 3; Processes 4; Manufacture 5.
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INTRODUÇÃO

  

O  processo  de  globalização  da  produção  e  dos  negócios  elevou  em  muito  á

concorrência entre as empresas, resultando num ambiente vorazmente competitivo. Paralelo a

isto,  elevou-se  também  os  critérios  de  qualidade  de  produtos  e  serviços  por  parte  dos

consumidores, inserindo as empresas numa busca por melhorias estratégicas dos processos

produtivos. Nos processos de melhoria contínua,  é vital para o sucesso do gerenciamento,

acompanhar minuciosamente as rotinas diárias, identificando falhas, e efetuando ajustes para

elevação da qualidade nos processos.

Verifica-se  o  contínuo  crescimento  do  mercado,  quanto  às  exigências  por  maior

qualidade e menor custo dos produtos e serviços. Sendo muito importante que as organizações

assegurem  ao  mercado,  o  quanto  seus  processos  de  fabricação  seguem  criteriosamente

controlados e eficientes,  para tal,  a fabricação dos produtos ou fornecimento dos serviços,

seguem normas específicas à natureza das atividades exercidas. A utilização do Ciclo PDCA

apresenta-se como uma ferramenta estratégica, e propicia mais agilidade na identificação de

origem dos problemas, no planejamento de ações de melhoria e na avaliação de progresso. No

contexto operacional, o Ciclo PDCA contribui para controlar os requisitos estabelecidos, além

de reduzir os custos, mitigando desperdícios, prevenindo a necessidade de retrabalho e perda

de clientes.

Utiliza-se o Ciclo PDCA no gerenciamento dos processos, a fim de alcançar

os  objetivos  estipulados,  servindo-se  das  informações  destes  para  direcionar  a

tomada  de  decisões.  O  Ciclo  PDCA é  utilizado  estrategicamente,  auxiliando  na

identificação  de  origem  dos  problemas,  planejamento  de  ações  de  melhoria  e

avaliação de progresso. Operacionalmente, o Ciclo PDCA colabora no controle de

requisitos  e  redução  de  custos,  evitando  desperdícios,  retrabalho  e  perda  de

clientes. A globalização dos negócios implicou numa competitividade acirrada entre

as empresas, elevando também os critérios de qualidade de produtos e serviços por

parte  dos  consumidores,  implicando  na  busca  por  melhorias  estratégicas  dos

processos produtivos. Nos processos de melhoria contínua, é vital para o sucesso

do  gerenciamento,  acompanhar  minuciosamente  as  rotinas  diárias,  identificando

falhas, e efetuando ajustes para elevação da qualidade nos processos.

Esta  pesquisa  bibliográfica  visa  destacar  a  importante  relevância  da

integração entre o Ciclo PDCA e o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), para



contribuir no desenvolvimento dos processos de melhoria contínua. Abordando de

forma clara e objetiva seus conceitos e práticas, a fim de auxiliar aos profissionais

envolvidos  nestas  áreas  a  obter  sucesso  na  integração  dessas  ferramentas

inovadoras,  possibilitando-os  a  otimização  dos  recursos  das  empresas,  elevar  a

qualidade dos processos e  produtos,  e  por  fim agregar  mais competitividade as

organizações.

A utilização do Ciclo PDCA em conjunto com as ferramentas do Sistema de

Gestão da Qualidade, proporciona aperfeiçoamento dos resultados em processos de

melhoria contínua?

Discorrer sobre as ferramentas de Gestão da Qualidade e a metodologia do

Ciclo PDCA, utilizadas em processos para melhoria contínua.

● Conceituar a gestão da qualidade e suas normas;

● Caracterizar as ferramentas de gestão da qualidade;

● Compreender as etapas do Ciclo PDCA e sua influência na melhoria contínua.

O  presente  trabalho  se  classifica  como  uma  pesquisa  bibliográfica  de  natureza

exploratória, que se fará seguindo o delineamento exposto por Gil (1999) como uma pesquisa

bibliográfica, elaborada com base em materiais já elaborados, constituídos principalmente de

livros, publicações periódicas e artigos científicos, proporcionando maior familiaridade com o

problema  de  pesquisa.  Realizou-se  diversas  consultas  em  variados  tipos  de  referências

bibliográficas,  tais  como,  livros,  sites  de  internet,  base  de  dados  de  universidades,  teses,

dissertações, monografias e artigos científicos. 

Os principais termos utilizados na busca foram: Qualidade, Ciclo PDCA, Sistemas de

Gestão da Qualidade, ISO 9000, ISO 9001, Qualidade, Melhoria Contínua, Certificações ISO,

foram escolhidas referências publicadas entre 1994 e 2017, escritas em português e inglês.
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CONCEITUAR A GESTÃO DA QUALIDADE 

Um sistema de gestão da qualidade consiste numa conjunção da estrutura operacional,

com uma abrangência ampla de registro das informações, conforme as técnicas e gerenciais,

fazendo  uma  efetiva  integração  destes,  direcionando  harmonizadamente  as  ações  dos

colaboradores,  equipamentos,  e  dados  das  organizações  simplificadamente,  assegurando a

satisfação dos clientes quanto aos custos e qualidade (FEIGENBAUM, 1994). O sistema de

gestão  da  qualidade  consiste  em determinar  harmoniosamente  os  processos,  por  meio  de

recursos diversificados, afim de alcançar os propósitos da qualidade, efetuando integração dos

recursos, elementos e informações disponíveis (KARAPETROVIC, 1999).

No setor industrial a qualidade está fundamentada na mitigação das anomalias, através

da  adequação  dos  produtos  à  sua  destinação  final,  outorgando  uma  marca  intrínseca  aos

produtos, afim de diferenciá-los e fidelizar os clientes. O sistema de gestão da qualidade pode

ser segmentado em duas zonas fundamentais de atuação, sendo, contexto global e contexto

operacional, conforme vê-se abaixo (PALADINI, 2000):

Contexto  global  contribui  implacavelmente  na  diligência  dos  elevados  níveis  de

administração  das  organizações,  na  definição  das  normativas  da  qualidade  já  o  contexto

operacional,  atua  no  desenvolvimento,  implementação  e  avaliação  dos  programas

relacionados à qualidade.

Cabe  ressaltar  que  podem surgir  conflitos  durante  o  processo  de  implantação  dos

sistemas de qualidade nas organizações, principalmente entre os propósitos da produção e as

práticas a serem adotadas nos programas da qualidade. Sugere-se três modelos distintos para

organizar os trabalhos e a gestão das competências de trabalho, sendo (ACSELRAD, 1994):

I. Indica  a  aplicação  de  um  gerenciamento  autônomo,  incumbido  de

fiscalizar  a  produtividade  nas  especificidades  visuais  ou  não.  Esta  estratégia,

demanda  maiores  gastos  com  mão  de  obra  técnica  especializada  no  processo

produtivo;

II. Recomenda subordinar  ao gerenciamento da produção, o controle  da

qualidade, com incumbências sobre as circunstancias adjacentes à produção;

III. Aponta para o favorecimento das atuações corretivas em prejuízo das

atuações preventivas de controle.

Os sistemas de gestão das organizações  abrangem por completo os subsistemas de

gestão  existentes  nestas,  dotados  de  atuações.  Comumente,  trata-se  de  um  enredado  de

atuações  de  gestão  interagindo  entre  si,  o  qual  pode  ou  não  proporcionar  resultantes



financeiros. Seu propósito principal, consiste em dotá-las de mecanismos, e de metodologias

eficazes, que propiciem integrá-las a outras premissas de gestão (FNQ, 2014).

 2.1 Normas

Ao  longo  da  história,  várias  circunstâncias  e  imposições  crescentes  no  cenário

econômico globalizado, assim como a intensa concorrência entre as empresas fizeram com

que o termo “qualidade” denotasse “atitude”. No presente cenário os consumidores esboçam

com ênfase seu propósito em adquirir produtos com valor agregado pela elevação do nível

qualidade,  não  deixando  de  relevar  os  preços  destes,  tendo  em  vista  que  devido  à

concorrência, preços altos diminuem a competitividade das empresas, e colocam em risco a

sobrevivência das organizações. 

Dentro  deste  panorama,  foi  necessário  fazer  uma  universalização  das  políticas

referente à qualidade, assim, através da elaboração e publicação de normativas que propiciam

alavancar o sucesso dos sistemas de gestão da qualidade. Em 1946, fez-se uma reunião com a

participação de 25 países, na cidade de Londres, objetivando estabelecer premissas de caráter

global  para  comunicações  e  permuta  das  informações,  simplificando  as  negociações

globalmente (BRANCO, 2008).

Cerca de um ano depois, em 1947 instituiu-se a International Standard Organization

(ISO), com sede em Genebra, a qual desenvolveu-se muito a cada ano, conquistando grande

confiabilidade  através  de  seus  resultados,  e  desempenha  um papel  vital  na  padronização

global da qualidade nas organizações (APCER, 2015).

Em 1987, foram publicadas a série de normas ISO 9000, estabelecendo um conjunto

de  boas  ações  na  gestão,  que  se  estabeleceram  como  referência  na  implementação  dos

sistemas  de  gestão  da  qualidade.  Adotar  a  série  de  normas  ISO 9000 não é  obrigatório,

entretanto proporciona que as empresas conduzam seus processos conceituados nos padrões

de qualidade estabelecidos pela série de normas ISSO 9000 (NETO, 2017).

A norma ISO 9001 aborda: delimitação da concretização do produto; reconhecimento

minucioso  das  ingressos  e  egressos  relacionados  à  produto;  seu  progresso;  auditoria;  e

aprovação.  As  empresas  precisam  inclusive  determinar,  agrupar  e  analisar  os  dados

devidamente,  visando  assinalar  o  enquadramento  e  eficácia  dos  sistemas  de  gestão  da

qualidade, e fazer a conjectura sobre o alvo das melhorias contínuas (VALVERDE, 2007).

As organizações  que  estruturam seus  sistemas  de  gestão  da  qualidade  na  série  de

normas  ISO 9000,  apresenta  diversas  vantagens,  dentre  estas;  elevação  da  confiabilidade

diante do mercado; agrega ganhos na competitividade; diligência quanto ao acontecimento de
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falas;  e mitigação dos riscos aos ativos  das organizações  (CARVALHO; NASCIMENTO;

MORAES, 2010).

 FERRAMENTAS DE GESTÃO DA QUALIDADE

As  ferramentas  de  gestão  da  qualidade,  são  comumente  empregadas  no  conceito

gerencial dos processos, visando a melhoria contínua da qualidade, dentre estes, as principais

são (LAUTENCHLEGER, 2015):

 Fluxograma:  Consiste  no  uso  de  diagramas  para  fazer  a  representação  da

sequência  lógica  dos  processos,  através  de  simbologia  gráfica,  afim  de  simplificar  o

acompanhamento  visual  do  processo.  Quanto  ao  gerenciamento  de  processos,  a  principal

função do fluxograma é assegurar a qualidade, e elevar a produção, por meio dos registros

sobre a sucessão de ações praticadas;

 Gráfico  de  Controle:  Utiliza-se  para  realizar  a  diferenciação  os  agentes

específicos dos agentes sistêmicos, afim de contribuir com o gerenciamento sobre como atuar

em  situações  específicas,  através  de  ações  de  melhoria  continua  para  mitigar  agentes

sistêmicos variáveis;

 Diagrama de Pareto: Expõe as adversidades por ocorrência, decrescentemente,

e  de  maneira  simultânea  aponta  para  os  seus  respectivos  percentuais  de  participação

acumulados;

 Histograma:  Consiste  num instrumento  estatístico,  utilizado  para  fornecer  o

quão frequentemente um valor específico, ou um grupo de valores sucedem num agrupamento

de informações;

 Diagrama de causa e efeito: Uma equipe realiza um brainstorm para acumular

a  maior  quantidade  possível  de  cooperações  dinamicamente  eficientes,  em  relação  às

adversidades  do  produto  ou  processo.  Este  diagrama  também  pode  ser  utilizado  para

identificação dos agentes básicos de uma adversidade;

   Plano de Ação 5W2H: Utilizado para elaborar planos de ação, estrutura-se na

elaboração de um conjunto composto de sete perguntas, conforme ilustra a figura 1;



Figura 1 – Questionário do Plano de Ação 5W2H

Fonte: Lautenchleger (2015)

 Ciclo PDCA: Utiliza-se o Ciclo PDCA no gerenciamento dos processos, a fim

de alcançar os objetivos estipulados, servindo-se das informações destes para

direcionar a tomada de decisões.

 ETAPAS DO CICLO PDCA NO PROCESSO DE MELHORIA CONTÍNUA

Define-se  o  Ciclo  PDCA  (sigla  do  inglês,  Plan,  Do,  Check,  Action)  em  uma

sistematização  na  melhoria  contínua,  propiciando  que  as  diretivas  determinadas  nas

estratégias de planejamento sejam ensejadas à organização, para tal, faz-se necessário uma

boa integração dos colaboradores com estes ciclo. Trata-se de uma intervenção ininterrupta,

uma vez que seu objetivo principal é a melhoria contínua, deste modo, todo aprendizado de

um ciclo anterior poderá ser utilizado em um novo ciclo, mesmo que de maior complexidade,

neste contexto, considera-se a última etapa do ciclo PDCA, a de maior (FALCONI, 2014).

Segundo  Rother  (2010),  é  preciso  utilizar  as  quatro  fases  do  ciclo  PDCA

iterativamente para obtenção da melhoria contínua, conforme vê-se abaixo:

I. Plan: Estipular uma experimentação e uma pressuposição quanto ao resultado

esperado, instituindo propósito para controlar os elementos e a trajetória a ser seguida para o

alcance dos objetivos traçados;

II. Do:  Implementação  do  plano,  consiste  na  realização  do  experimento  e

recolhimento de todas as informações necessárias ao ciclo;
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III. Check: Consiste na verificação e estudo das informações coletadas, e posterior

discuti-las, além de ponderá-las. O sucesso desta etapa está diretamente ligado à eficiência das

etapas anteriores;

IV. Action:  Nesta  fase  deve-se  fazer  uma  reflexão  sobre  o  aprendizado  até  o

momento, fazendo teste dos prognósticos e propondo intervenções ajustadas ao aprendizado

obtido. Caracterizando-se por padronizar os atos efetivados, visando a melhoria contínua.

O objetivo principal do Ciclo PDCA é a resolução de problemas e a propiciação de

sucesso  no  alcance  dos  propósitos  estabelecidos,  a  parte  disto,  passa-se  por  várias  fases,

sendo: definir o problema; analisar o fenômeno e o processo; instituir um plano de atuação;

atuação; averiguação;  parametrização e encerramento.  A rotatividade do Ciclo PDCA está

condicionada ao prognóstico dos processos e a maximização da competitividade, sendo assim,

é  preciso  seguir  as  experimentações  efetuadas,  e  caso  não  se  alcance  os  objetivos

estabelecidos, deve-se reiniciar o ciclo (LAUTENCHLEGER, 2015).



SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO

 Para cada produto, em determinadas situações, existem formas diferentes de se definir

a sua qualidade, a estrutura de modo de execução na qualidade interfere muito no pacote final,

pois sua performance,  e qualificação ajuda definir  os extremos para uma boa extensão no

mercado.  Essa  situação  muitas  vezes,  gera  o  emprego  de  conceitos  errados,  o  que  pode

ocasionar para uma empresa, perdas no campo da competitividade. 

O  requisito  essencial  para  uma  empresa  se  manter  no  mercado  competitivo  é  se

qualificando e mostrando as essências do trabalho. Um layout bem qualificado e estruturado

ajuda em ambas partes sua disseminação e qualificação embora, que os métodos de processos

estão evoluindo de acordo com o interesse do mercado.

Segundo Coltro (1996) afirma que a Qualidade Total se trata de uma forma de ação

administrativa  que  dá  importância  à  qualidade  dos  produtos  e  serviços.  Uma  Gestão  de

Qualidade total gere todos os recursos organizacionais, bem como no relacionamento entre as

pessoas envolvidas na empresa. 

Figura 2: Padronização

Fonte: Sobrea Administração, 2011

Segundo Joseph Juran (2016), grande estudioso do assunto, estruturou uma definição

para a qualidade, e criou uma sigla a TQM (Total Quality Management), que foi traduzida

como Gestão da Qualidade Total. Joseph Juran, citado por Andrade (2003), define a Gestão

da Qualidade Total como a extensão do planejamento dos negócios da empresa que inclui o

planejamento  da  qualidade  (Juran  e  Gryna  1991:2000).  Segundo  esse  mesmo  autor,  são

atividades usuais da TQM:

  Estabelecer objetivos abrangentes;

  Determinar as ações necessárias para alcançá-los; 

  Atribuir responsabilidades bem definidas pelo cumprimento de tais ações;

  Estruturar um processo de análise periódica dos objetivos.

A partir da década de 50, surgiu a preocupação com a gestão da qualidade, que trouxe

uma nova filosofia  gerencial  com base  no  desenvolvimento  e  na  aplicação  de  conceitos,

métodos e técnicas adequados a uma nova realidade. 
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A  gestão  da  qualidade  total,  como  ficou  conhecida  essa  nova  filosofia  gerencial,

marcou o deslocamento da análise do produto ou serviço para a concepção de um sistema da

qualidade,  criando uma normalização para o desenvolvimento do trabalho, qualificando as

bases e as dimensões qualificativa e descritiva de cada produto. A qualidade deixou de ser um

aspecto do produto e responsabilidade apenas de departamento específico, e passou a ser um

problema da empresa, abrangendo, como tal, todos os aspectos de sua operação (Perez, 2018)

O sistema de gestão e a qualidade andam junto quando a esfera de trabalho que é sua

administração se impõe sobe as bases, qualificando e melhorando de acordo com o ciclo de

trabalho. Para se comprovar essa qualidade se implanta o Sistema de Gestão da Qualidade

com o  objetivo  de  assegurar  que  seus  produtos  e  seus  diversos  processos  satisfaçam  às

necessidades dos usuários e as expectativas dos clientes externos e internos. 

Mauriti Maranhão (2001) afirmou que “Sistema é um conjunto organizado de recursos

e regras que faz com que um ser permaneça vivo. Enquanto o sistema funciona bem, o ser

permanece vivo e saudável. ” (P. 26).

Figura 3: O Clico PDCA

          Fonte: Blog da Qualidade, 2018

Partindo da definição  de Maranhão (2017),  o SGQ deve ter  entre  si,  inter-relação,

integração e comunicação, para que seu funcionamento seja efetivo. Todo sistema deve ter um

objetivo a se alcançar, definindo um plano para poder ter esse alcance. O sistema sempre será

globalizado, de forma que qualquer ação produzida em qualquer parte gerará resultados em

outra parte.

Mas  para  implantar  e  alcançar  os  objetivos  do  SGQ  é  necessário  que  todos  os

participantes dos processos tenham o conceito da importância do mesmo e estejam engajados



e motivados a participarem com eficiência e eficácia no processo. O SGQ tem como base o

ser humano, e não deve ser pequena a preocupação com a capacitação e motivação da equipe

de trabalho. 

Entende-se  que  um  funcionário  motivado  produz  com  mais  qualidade,  e  as

organizações devem estar sempre pesquisando o clima interno e relacionamento das equipes.

A  transformação  que  se  requer  exige  mudanças  político  institucionais,  técnico-

econômicas e culturais de grande envergadura e profundidade, demandando tempo, vontade e

competência por parte de todos, cada mudança ou evolução da esfera de contribuição faz com

que a evolução de seus produtos seja qualificativa e mais flexível, criando uma padronização

dentro da indústria e empreendimento (Telles, 2017). 

O  objetivo  principal  dessa  transformação  é  a  elevação  do  nível  global  de

competitividade da economia, e, nesse contexto, a centralidade do papel da educação e da

produção do conhecimento é reconhecida por todos [CEPAL/UNESCO (1992) 

A  busca  por  transformações  estruturais  –  mudanças  revolucionárias  que

descentralizam  a  autoridade,  reduzem  a  hierarquia,  estimulam  parcerias  e  privilegiam  a

qualidade com foco nos clientes 

- Visando elevar a competitividade nos novos mercados globais que se configuram,

tem sido mais intensa em vários segmentos da sociedade 

– Empresas, organizações não-governamentais 

–  Procuram se tornar mais flexíveis.

Definindo um parâmetro de desenvolvimento, pode-se criar estruturas físicas vigentes

de todo os processos, visando alçar patamares muito bem mais solido, crescendo assim as

vertentes de melhoria durante todo ciclo.

Figura 4: Métodos do PDCA

Fonte: Sandro Cantidio, 2009

Os  principais  benefícios  de  um  Programa  de  Qualidade  Total  são  os  seguintes:

melhorias na qualidade do produto; melhorias na qualidade do projeto; redução de perdas e de

custos de operação; maior satisfação dos empregados em relação ao seu trabalho e a empresa

como um todo; redução dos estrangulamentos das linhas de produção; aprimoramento dos

métodos e nos testes de inspeção; meio de otimização do tempo de realização das tarefas;

definição dos programas de manutenção preventiva; disponibilidades de dados relevantes para
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as atividades de marketing da empresa; fornecimento de uma base factual para padrões de

custos  contábeis  dos  refugos;  base  concreta  para  retrabalho  e  inspeção,  entre  outros.

(Cerqueira Neto et al. 1991).

As definições do processo flexível e rígido dentro da esfera de produção normaliza de

acordo com a necessidade do desenvolvimento de cada produto,  as melhorias  trabalhadas

dentro do sistema de gestão veem se estabelecendo de forma ativa e emergente dentro da

administração e formalização, equilibrando o fluxo e sua otimização.



NORMAS DE QUALIDADE NBR ISO SÉRIE 9000

A  ISO  -  International  Organization  for  Standardization,  é  uma  entidade  não

governamental, de caráter normatizador, criada em 1947 com sede em Genebra na Suíça, que

tem  como  objetivo  fixar  normas  técnicas  de  âmbito  internacional,  promovendo  o

desenvolvimento  das  atividades  relacionadas  ao  intercâmbio  internacional  de  bens  e  de

serviços.

 Hoje, aproximadamente 120 países adotaram a ISO série 9000 como normas oficiais.

Segundo o banco de dados do SBAC (Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade) de

2001 até novembro de 2010 foram emitidos 28159 certificados para empresas nacionais e

estrangeiras. 

A  ISO possui  um membro  que  a  representa  em cada  país  integrante.  A  entidade

brasileira representante da ISO é o Instituto Nacional de Metrologia (INMETRO). 

Como as normas ISO não são de caráter imutável, existem dentro das entidades, os

grupos responsáveis  por estudos,  controle  e  emissão  das normas  da ISO, são os Comitês

técnicos (CT’s). No Brasil os comitês técnicos são regulamentados pela Associação Brasileira

de Normas técnicas - ABNT.

A  ISO  série  9000  compreende  um  conjunto  de  3  normas  (ISO  9000:2000,  ISO

9001:2008 e ISO 9004:2010) e guias internacionais para o desenvolvimento do Sistema de

Gestão da Qualidade.

 Todos os requisitos desta Norma são genéricos para que sejam aplicáveis a todas as

organizações, sem levar em consideração o tipo, tamanho e produto fornecido. As normas

ISO 9000 dizem respeito apenas ao sistema de gestão da qualidade de uma empresa, e não às

especificações dos produtos fabricados por esta empresa. 

As normas não conferem qualidade a um produto ou serviço, mas garantem que eles

apresentem as mesmas características. Uma empresa cujo Sistema de Gestão da Qualidade

está  baseado na norma pode vir  a  apresentar  inúmeras  vantagens,  entre  elas:  aumento  da

credibilidade  da  empresa  frente  ao  mercado  consumidor,  aumento  da  competitividade  do

produto ou serviço no mercado, prevenção em relação à ocorrência de deficiências, e redução

de riscos comerciais, tais como reivindicação de garantias e responsabilidades pelo produto.

(Oliveira, 2001).

ABNT NBR ISO 9000:2005:  Descreve  os  fundamentos  de  sistemas  de  gestão  da

qualidade e estabelece a terminologia para estes sistemas. 
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ABNT NBR ISO 9004:2010: Fornece diretrizes que consideram tanto a eficácia como

a  eficiência  do  sistema  de  gestão  da  qualidade.  O  objetivo  desta  norma  é  melhorar  o

desempenho da organização e a satisfação dos clientes e das outras partes interessadas.

   Contratuais:  Chamadas  assim  por  se  tratarem  de  modelos  para  contratos  entre

fornecedor (que é a empresa em questão) e cliente.

 ABNT NBR ISO 9001:2008: Especifica requisitos para um Sistema de Gestão da

Qualidade, onde uma organização precisa demonstrar sua capacidade para fornecer produtos

que atendam aos requisitos do cliente e aos requisitos regulamentares aplicáveis, e objetiva

aumentar a satisfação do cliente.

4.1 Foco No Cliente

O conceito de foco no cliente se dar que uma empresa deve orientar todas as suas

energias  apara  atender  as  necessidades  dos  clientes  de  forma  que  os  surpreender

positivamente. 

4.2 Liderança

Os líderes  são  pessoas  que  possuem a  capacidade  de  estabelecer  influência  sobre

outras pessoas.

4.3 Comprometimento das Pessoas

O envolvimento  pleno delas  possibilita  utilizar  suas  habilidades  para  benefício  da

organização, gerando um rendimento substancialmente maior e facilitando o desenvolvimento

do conjunto.

4.4 Administração dos processos

Quando  se  gerencia  as  atividades  em  forma  de  processo,  o  alcance  do  objetivo

desejado é facilitado, criando uma confiabilidade em cada parte de trabalho.

4.5 Comprometimento Sistêmico 

Identificar  e  gerenciar  um  sistema  de  processos  inter-relacionados  para  um  dado

objetivo contribui para a melhoria da eficácia e da eficiência de cada membro sobre o produto

final, qualificando cada vez mais a gestão.

4.6 Melhoria Contínua

Parte do princípio de que nunca se atinge a qualidade total, desta forma há necessidade

de sempre aperfeiçoamento dos processos, dando ênfase nos processos e desenvolvimento de

ambos os processos.



1.2.1 CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE

A implantação  de  um Sistema  de  Gestão  da  Qualidade  que  atenda  aos  requisitos

básicos de uma norma, a empresa pode requerer uma certificação. 

Este  órgão  deve  ser  reconhecido  pelo  INMETRO  (Instituto  de  Normalização,

Metrologia e Qualidade Industrial), que realiza auditorias no sistema de gestão da qualidade

da empresa e comprova sua conformidade aos requisitos de uma dada norma da série ISO

9000. 

Figura 5: Normalização

           Fonte: Slide Player, 2016

O ciclo PDCA  é um método gerencial de tomada de decisões para garantir o alcance

das metas necessárias à sobrevivência de uma organização. 

O norte  americano  Walter  Andrew Shewhart  criou  o  ciclo  Specify-ProductInspect

(Especificar-Fazer-Inspecionar), conceito essencial da gestão da qualidade. William Edwards

Deming introduziu o conceito no Japão após a II Guerra Mundial, complementando o ciclo de

Shewhart  com mais  uma fase.  Assim,  o  PDCA ficou conhecido  como  Ciclo  de  Deming

(MARANHÃO, 2002)

A função de trabalho está em cima do ciclo PDCA que é também em publicações

realizadas por profissionais da área de engenharia e da área de administração, a respeito da

implantação e desenvolvimento de um SGQ e o uso do Ciclo PDCA. 

As  questões  são  direcionadas  a  diferentes  cargos  que  compõe  o  quadro  de

administração  da  obra  e  do  setor  de  planejamento.  Profissionais  que  estão  diretamente

envolvidos com o sistema de gestão da qualidade e com os resultados.

Figura 6: Métodos da Gestão de Qualidade

           Fonte: Treasy, 2017

As bases de desenvolvimento se coloca em respaldo sobre a gestão na administração:

Diretoria, gestores, coordenadores, supervisores e os encarregados que estão de frente

nos processos e suas aplicações na esfera de produção.



25

 A escolha dos cargos se baseou na tentativa de explorar todas as etapas do SGQ por

meio dos profissionais. Isso acontece, pois cada um tem uma atuação bem definida em uma

determinada etapa do sistema.

Tendo um caminho bem definido, tudo começa a fluir melhor, dando continuidade no

processo e suas notificações e normalização.

Um produto bem qualificado e normalizado, cria no meio uma responsabilidade de

ambos  os  órgãos  influentes,  criando  uma  versatilidade  para  melhoria  e  estruturação  para

evolução das equipes e qualificação de ambos as vertentes.

Para alçar  produtos bem qualificados  são necessários qualificar  os responsáveis na

implementação de cada produto, uma gestão bem findada, faz com que os ajustes nas partes,

sejam feitas conforme cada produto possa vir a necessitar mudanças e reavaliações, sendo um

processo flexível e bem disseminado.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

O  trabalho  se  qualifica  com  abordagem  de  sua  implementação  de  uma  norma,

qualificando o fato histórico e suas aplicações no decorrente de suas habilidades de produção

da ferramenta de trabalho que veio crescendo nos pontos de uma produção de grande escala e

alcançando grande demanda.

No  percorrer do  projeto  compreende-se  que  sua  aplicação  durante  toda  reforma

industrial, mostra abordagem qualificativa de sua atribuição no meio industrial, qualificando e

melhorando a tecnologia durante os anos, até chegar em seus projetos que são fundamentais

para sua elaboração.
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