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I-INTRODUÇÃO
Com o evoluir do tempo assistimos à evolução dos mercados e ao processo de
globalização de bens e serviços. Passámos de uma situação de economia pouco aberta e
mercados protegidos, para uma situação de economia aberta, permeável à entrada da
concorrência no nosso mercado interno e ao aumento da concorrência nos mercados de
destino. Neste contexto económico mundial, o desenvolvimento tecnológico de produtos
e serviços apresenta-se muito mais célere e contínuo, originando a rápida aproximação
da fase de declínio do ciclo de vida do produto. Assim, esta mudança desperta a
necessidade de uma maior competitividade das empresas para alcançarem os objectivos
de liderança do mercado.
Com a abertura dos mercados as empresas, independentemente do seu tamanho,
ponderam alterações nas suas estratégias, processos produtivos, processos comerciais e
mesmo na sua estrutura, tanto a nível funcional como organizacional. Ou seja, procuram
desenvolver processos capazes de fornecer bens e/ou serviços capazes de satisfazer ou
exceder as necessidades dos seus clientes. Uma das formas de aceder e permanecer
nestes mercados abertos e competitivos, é direccionar e focalizar as estratégias na
qualidade, de forma a referenciar os produtos e/ou serviços. O ambiente competitivo que
se enfrenta exige um empenho constante na melhoria dos vários sectores da empresa,
contribuindo para o aumento da produtividade, a redução de custos e a obtenção de
qualidade.
Um dos mercados mais exigentes e competitivos é o do sector automóvel; assim, os seus
fornecedores adoptam Sistemas de Gestão da Qualidade (SGQ) orientados para a
melhoria contínua, para a redução da variabilidade e do desperdício, bem como para a
ênfase na prevenção de defeitos, numa perspectiva global e ao longo de toda a cadeia de
abastecimento, visando a satisfação dos clientes.
A normalização é um dos vectores estratégicos utilizados para tornar mais fiáveis e
transparentes as trocas comerciais. Para que de alguma forma a qualidade seja um
elemento diferenciador, as empresas podem utilizar diversos caminhos, como a
certificação com base nas normas ISO 9000, sendo estas, um grande impulsionador do
movimento da qualidade a nível mundial. O objectivo das normas ISO 9000 é dar aos
clientes a garantia de qualidade dos produtos e serviços vendidos pelos fornecedores. A
certificação do sistema de qualidade da empresa consiste na confirmação da adequada e
efectiva implementação do mesmo, reconhecida por uma entidade acreditada, sendo
assim uma forma relevante de evidenciar a capacidade da empresa para cumprir os
requisitos estabelecidos e um excelente instrumento de garantia de cumprimento das
exigências impostas.
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I.1-Caracterização sumária do projecto
Tal como referido, a qualidade assume-se actualmente como um dos factores de sucesso
para que as empresas consigam alcançar vantagem competitiva, e a certificação de SGQ
através das “ISO 9000” como uma das principais vias utilizadas pelas empresas no
caminho para a qualidade.
Cada organização deve dispor de um suporte documental, indispensável para que as suas
actividades e objectivos da qualidade possam ser definidos, comunicados, implementados
e avaliados quanto ao seu cumprimento.
Neste sentido, o que é requerido pela NP EN ISO 9001 é que a organização disponha de
um sistema da qualidade documentado e não de um sistema de documentos. A
documentação não deve ser excessiva nem insuficiente, o que pode pôr em causa a
flexibilidade e a eficácia do SGQ; cabe a cada organização definir a documentação
apropriada ao seu SGQ.
O Manual da Qualidade (MQ) é o documento que especifica o SGQ de uma organização,
constituindo o documento de referência de todo o sistema. Neste documento
Formalizada a política da qualidade, refere-se a norma de referência e explicita-se o
campo de aplicação do SGQ. O MQ não deve ser um documento demasiado extenso e
deve ser sujeito a revisões periódicas, para que o seu conteúdo se mantenha adequado e
actualizado.
Sendo o MQ "um documento que exprime a política da qualidade, o sistema da qualidade
e as práticas da qualidade de uma organização" (ISO, 2005) a sua importância reside no
facto de não ser apenas um instrumento de demonstração para as entidades externas,
mas também um guia para as pessoas internas à organização, uma forma de melhor
compreenderem e dominarem as suas actividades.
A Scherdel-Moltec Molas Técnicas S.A., estando inserida no sector de actividade
automóvel, vê-se na necessidade de rever periodicamente o seu SGQ, garantindo assim
os requisitos normativos, legais e regulamentares. Com a entrada em vigor da nova
versão da norma ISO 9001- a NP EN ISO 9001:2008, e indo ao encontro da politica
defendida, a empresa tomou a decisão de rever o seu MQ, bem como a estrutura
documental do seu SGQ.
Ao contrário da versão de 2000 da norma NP EN ISO 9001, que implicou um conjunto
muito relevante de modificações relativamente à versão de 1994, a revisão de 2008 teve
2

como objectivo introduzir apenas pequenas melhorias no texto nos casos em que existia
uma necessidade bem identificada de maior clareza.
O objectivo do projecto a desenvolver passa por rever o Manual da Qualidade da
empresa Scherdel-Moltec Molas Técnicas S.A. em conformidade com a nova Norma ISO
9001:2008. Todo este processo de revisão do Manual da Qualidade, implicará fazer um
diagnóstico da situação actual e rever o documento, alterando-o em conformidade com o
novo referencial normativo. Todo este processo implica uma revisão do próprio Sistema
de Gestão da Qualidade da empresa, sendo uma oportunidade para a melhoria do
mesmo.
I.2-O local do estágio
O Grupo Scherdel opera actualmente na Europa, América e Ásia com fábricas e sucursais
de vendas próprias. Entre a concorrência internacional, o Grupo Scherdel encontra-se
num dos primeiros lugares nos seus ramos de actividade. Os seus sectores de produção e
assistência técnica, que se aproveitam de efeitos de sinergia (ver figura 1) são:
-Molas para fins técnicos
-Produtos estampados e curvados
-Fabricação de ferramentas e dispositivos
-Construção de máquinas especiais e instalações
-Automatização e tecnologia de comandos
-Assentos para veículos
-Molas para móveis estufados
-Tratamentos superficiais
-Pesquisa e desenvolvimento.
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FIGURA 1: Sinergia entre sectores de produção e assistência técnica.
O Grupo Scherdel em 1998, depois de adquirir e já controlar 100% do capital da empresa
Moltec - Molas para máquinas e equipamentos, S.A., muda o nome desta para ScherdelMoltec Molas Técnicas S.A..
A Scherdel-Moltec Molas Técnicas S.A., ligada ao sector automóvel e não só, tem como
actividade a fabricação de molas técnicas de todos os tipos, peças estampadas e outras
peças de arame ou fita de aço. Mais especificamente, produz molas técnicas de alta
precisão, conforme a necessidade do cliente: molas de compressão, molas de tracção,
molas de torção. É também especializada em estampagem e conformação de arame e/ou
fita de aço.
A estrutura hierárquica da Scherdel-Moltec Molas Técnicas S.A. é relativamente simples,
tal como se pode verificar no seu organigrama (Figura 2).
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FIGURA 2: Organigrama Scherdel-Moltec Molas Técnicas S.A.
Pertencendo a um grande grupo, ambicioso e ligado ao sector automóvel, um sector
exigente, onde um requisito obrigatório é a certificação do SGQ, em 2004 a empresa foi
certificada segundo a Norma ISO TS 16949:2002 e ISO 9001:2000, a qual foi homologada
pelas principais empresas fornecedoras e clientes.
O investimento em equipamentos e em especialização dos recursos humanos,
juntamente com a experiência e Know-how acumulados nesta área, tem permitido à
empresa colaborar e ajustar-se às necessidades dos seus clientes.
A Scherdel-Moltec Molas Técnicas S.A., tem cerca de 41 trabalhadores, sendo uma fábrica
relativamente pequena e inserida num dos sectores onde a crise mundial mais se faz
sentir. Teve uma facturação em 2008 de 1.84 milhões de euros, dividida pelos seus
diferentes produtos (ver figura 3).
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FIGURA 3: Percentagem de facturação por produtos em 2008
A empresa tem um vasto leque de clientes distribuídos por todo o mundo, sendo que 30%
do volume de exportações da empresa é destinado à Europa, Brasil e China.
O enquadramento industrial da empresa exige um elevado grau de competitividade. A
empresa procura a melhoria contínua, garantindo aos seus clientes uma preocupação
com o seu desenvolvimento progressivo e o fornecimento de produtos de acordo com as
exigências.
A empresa Scherdel-Moltec Molas Técnicas S.A. tem uma área de 2700m², e está situada
na zona industrial das travessas em São João da Madeira, a qual possui boas
acessibilidades. Na sua proximidade encontram-se o itinerário IC2/N1 e em direcção a
norte rapidamente se encontra a A1-Auto-Estrada do Norte, que liga o Norte ao Sul do
país (ver figura 4).
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FIGURA 4: Localização da empresa Scherdel-Moltec molas técnica S.A.
I.2.1-Tarefas desenvolvidas no estágio
O estágio curricular, com duração de oito meses, possibilita uma experiencia de aplicação
prática do conhecimento teórico adquirido durante a frequência do Mestrado em EGI,
adaptado à realidade encontrada na empresa. O estágio foi realizado no Departamento
de Qualidade, que tem como principais funções/responsabilidades:


Manutenção e melhoria do SGQ da Scherdel-Moltec Molas Técnicas S.A.
o Manutenção e melhoria dos processos e procedimentos;
o Revisão e actualizações de manuais (Qualidade, Acolhimento, Funções);
o Actualização e revisão do painel de gestão;
o Elaboração de planos (Formação, Auditorias, Calibração/Verificação);
o Planeamento do envio de equipamentos de medição e monitorização
(EMM’s) para calibração/verificação em entidades acreditadas;
o Tratamento de registos de ocorrência (não conformidades fornecedores,
não conformidades internas, reclamações clientes, sugestões
melhoria/observações);
o Adaptação de todos os impressos utilizados na empresa ao modelo geral
do Grupo;
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Envio de documentação para clientes:
o Processos de amostras iniciais (Testes de funcionalidades, Teste de
resistência, Capabilidades dos processos, etc.);
o Manual da Qualidade da empresa;
o Certificados de formação;
o Outros solicitados pelos clientes;



Sensibilização dos fornecedores para a implementação de SGQ e para a melhoria
contínua:
o Pedidos de comprovativos de certificação (por exemplo ISO);
o Reuniões com fornecedores para troca de conhecimentos relativamente
aos processos de trabalho de ambas as empresas;



Inserção de árvores de produtos na base de dados mundial IMDS (International
Material Data System), criada pelas grandes construtoras mundiais de
automóveis, para garantirem a inexistência de produtos/substâncias proibidas nos
seus produtos.
I.3-Objectivos e metodologia do estudo

Tendo em consideração os objectivos da empresa Scherdel-Moltec, o alvo primordial do
projecto desenvolvido foi a revisão e actualização do Manual da Qualidade segundo a
última revisão da norma NP EN ISO 9001:2008, em conformidade com a norma ISO TS
16949:2002. Este processo de revisão do Manual da Qualidade implicou a realização de
um diagnóstico da situação actual e a subsequente revisão do documento, alterando-o
conforme as alterações prevista na nova versão da norma ISO 9001. Todo este processo
implicou uma revisão do próprio Sistema de Gestão da Qualidade da empresa, sendo uma
oportunidade para a sua melhoria.
A metodologia a adoptar para cumprir o objectivo do projecto desenvolvido, englobou
algumas etapas. Etapas essas que passou por uma revisão da literatura existente sobre
esta temática, procurando, nomeadamente, esclarecer as questões relativas ao conceito
de qualidade, qual a importância da implementação de sistemas de gestão da qualidade e
quais os referenciais que podem ser adoptados. Uma outra etapa consistiu no estudo
aprofundado da norma NP EN ISO 9001:2008 – Sistemas de Gestão da Qualidade.
Requisitos e das alterações relativamente à sua versão de 2000. Posteriormente
procedeu-se à revisão do sistema de gestão da qualidade implementado na Scherdel
Moltec de acordo com a norma NP EN ISO 9001:2000 – Sistemas de Gestão da Qualidade.
8

Requisitos, procedendo-se às alterações necessárias para a sua compatibilização com o
novo referencial normativo NP EN ISO 9001:2008 – Sistemas de Gestão da Qualidade.
Requisitos e com a Norma ISO/TS 16949:2002. Esta revisão teve como alvo principal a
actualização do Manual da Qualidade da empresa. Esta revisão também passou também
por estudar os processos chave englobados no SGQ da empresa e sua actualização
relativamente ao novo referencial normativo e identificação de possíveis melhorias
nestes processos.
O Sistema de Gestão da Qualidade da Scherdel-Moltec baseia-se numa abordagem por
processos, que assenta em onze processos fundamentais, divididos em três categorias
PG- Processo de Gestão, PO- Processo Operacional e PS- Processo de Suporte: PG1Gestão Estratégica da Empresa, PG2- Gestão do Sistema da Qualidade, PO1- Tratamento
de Consultas, Vendas e Logística Externa, PO3- Industrialização Produtos Novos ou
Modificados, PO4- Produção Série e Logística Interna, PO5- Tratamento de Reclamações
Internas e Externas, PS1- Gestão da Manutenção, PS2- Gestão do Sistema de Informação,
PS3- Gestão dos Recursos Humanos, PS4- Compras, Aprovisionamentos e Gestão de
Stocks, PS5- Gestão Contabilística. Todos estes processos sofreram alterações aquando da
última revisão do SGQ, que ocorreu em 2005, tendo as mais significativas acontecido nos
seguintes cinco: Processo Gestão do Sistema da Qualidade, Processo Produção Série e
Logística Interna, Processo Industrialização Produtos Novos ou Modificados, Processo
Gestão da Manutenção, Processo Tratamento de Reclamações Internas e Externas. Uma
vez que o manual da qualidade da empresa não sofria uma revisão desde 2005, este
encontrava-se desactualizado, tal como alguns dos procedimentos e documentos de
suporte ao SGQ. Foi chegado, portanto, o momento destes serem sujeitos a uma revisão
aprofundada, procurando melhorar-se os problemas ou não conformidades que surjam
durante a mesma, cumprindo-se desta forma um dos princípios da gestão da qualidade: a
melhoria contínua.
Com a evolução do SGQ e das normas reguladoras, a estrutura documental, incluindo o
manual da qualidade, não se adequava à política de qualidade que a empresa definiu. Foi,
portanto, apresentada uma proposta para a estrutura documental baseada em alguns
princípios de gestão de controlo de documentos e de dados e controlo de registos do
SGQ.
Numa primeira fase foi, então, feita a reestruturação da documentação do SGQ, uma vez
que esta era susceptível de melhoria. Depois da reestruturação da documentação, foi
feita a revisão da documentação em conformidade com os respectivos referenciais
normativos e actualização dos processos do SGQ.
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I.4-Estrutura do relatório
O presente relatório de projecto encontra-se organizado em quatro capítulos, os quais se
encontram subdivididos em partes, pretendendo-se com esta organização orientar o
leitor para a compreensão do trabalho realizado.
No Capitulo 1- Introdução encontra-se descrita a forma como foi preparado e quais as
motivações que levaram à realização deste projecto. Este capítulo encontra-se dividido
em quatro pontos. No primeiro ponto, encontra-se a caracterização sumária do projecto,
um enquadramento e caracterização da empresa em que foi desenvolvido o trabalho. No
segundo ponto, faz uma breve apresentação da empresa, encontra-se descrito o local de
estágio, em que sectores a empresa actua e a sua estrutura organizacional. Também são
apresentadas as funções desempenhadas durante a elaboração do projecto. No terceiro
ponto deste capítulo, definem-se os objectivos a alcançar com a elaboração deste
projecto e qual a metodologia que será utilizada para alcançar os objectivos. Finalmente é
apresentada a estrutura do relatório de projecto.
No Capitulo 2-A Qualidade e os Sistemas de Gestão da Qualidade encontra-se, no
primeiro ponto, o conceito de “Qualidade” em varias perspectivas, e são demonstrados
os conceitos por diferentes gurus e investigadores da temática, que deram o seu
contributo à “Qualidade”. Também são referenciados e mencionados os oito princípios da
qualidade. No segundo e terceiro pontos, são apresentados a definição de SGQ e de que
forma será interessante a aplicação deste tipo de sistema numa organização. São também
apresentadas as razões e motivações para a implementação e certificação do SGQ
segundo a norma ISO 9001:2008. De forma a tornar mais claro o capítulo, neste ponto,
encontram-se expostos os requisitos da norma ISO 9001:2008. No quarto ponto, são
retratados as alterações que surgiram na última revisão da norma ISO 9001. No quinto
ponto, aborda a importância da definição e organização da estrutura documental, assim
como a importância do controlo dos documentos e dos registos num SGQ. Por ultimo, no
sexto ponto, retrata-se a certificação do SGQ de acordo com a norma ISO/TS 16949,
norma exigida às organizações do sector automóvel.
O Capitulo 3-Revisão do SGQ da Scherdel-Moltec molas técnicas S.A. é dividido
basicamente em duas partes, a situação encontrada na empresa e as propostas de
alteração. Primeiramente é apresentada a forma que a empresa usa para fazer a gestão
documental do seu SGQ. Em seguida é introduzida a estrutura documental existente na
empresa no inicio do projecto, nomeadamente o manual da qualidade. Numa segunda
parte são feitas as propostas de alteração da estrutura documental e do manual da
qualidade.
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Também são apresentados os processos em que as actualizações, nesta revisão, foram
mais significativas. Ao longo deste capítulo toda a apresentação das alterações, bem
como as actualizações, é sustentada com ilustrações.
No Capitulo 4-Conclusão relata-se toda uma análise acerca do trabalho elaborado, o
alcance dos objectivos propostos e de que forma este trabalho foi uma mais-valia para o
conhecimento e aprendizagem pessoal.

11
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II-A QUALIDADE E OS SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE
Face aos desafios do actual ambiente competitivo em que desenvolvem a sua actividade,
torna-se necessário para as empresas apostarem em factores que lhes permitam obter
vantagens competitivas. Assim, e cada vez mais, a qualidade tem grande importância para
as empresas, pois em face de uma concorrência cada vez maior e de produtos ou serviços
cada vez mais parecidos é a qualidade que marca a diferença. O ideal será o
desenvolvimento de processos capazes de fornecer produtos e/ou serviços que
satisfaçam ou excedam as necessidades e expectativas dos clientes:
“Qualidade é a conformidade em relação a especificações e parâmetros definidos,
conhecidos por todos na empresa e estabelecidos pelos clientes, em permanente revisão
para que se encontrem em cada momento dinamicamente ajustados às suas reais
necessidades.” (Cruz, 1992: 29)
Para alcançar a liderança na qualidade, deve existir uma actividade contínua de melhoria
da qualidade em toda a empresa, a qual deve desenvolver num SGQ. Estes sistemas são
medidas organizacionais capazes de transmitirem a confiança de que um determinado
nível de qualidade é aceitável e alcançado ao mínimo custo, sendo vistos como um
subsistema da gestão, porque atribuem sistematicamente recursos e responsabilidades
de modo a que, para a organização, a qualidade se torne viável, efectiva e competitiva.
(Pires, 2004)
Uma das vias mais utilizadas para as empresas alcançarem o rumo da qualidade é a
certificação dos seus SGQ, a qual pode acontecer se os mesmos forem implementados de
acordo com a norma ISO 9001. Esta norma tem como objectivo, proporcionar directrizes
para a estruturação de um SGQ eficaz.
II.1-O conceito de qualidade
O conceito de qualidade é de extrema importância para as empresas de produtos ou
serviços. A palavra "qualidade" torna-se cada vez mais utilizada, e nem todas as pessoas e
organizações que a utilizam têm noção de toda a sua abrangência e do conjunto de
dimensões que a mesma pode incluir.
A palavra qualidade está enraizada no vocabulário; individualmente sabe-se qual o seu
significado, mas dificilmente se consegue apresentar uma definição do conceito. A
qualidade depende da satisfação do cliente, pelo que se torna subjectiva e dependente
de parâmetros que muitas vezes estão intimamente ligadas à personalidade da própria
pessoa que a define.
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A face da qualidade que é subjectiva é muito difícil de medir, do ponto de vista do
controlo da qualidade, da garantia da qualidade ou da gestão da qualidade. A qualidade
precisa de ser objectivada e quantificada de forma a ser mensurável, de outro modo não
existirá possibilidade de controlo. Mesmo as características subjectivas devem, na medida
do possível, ter alguma forma de medição (ou comparação).
Como o termo qualidade tem diversas utilizações, o seu significado nem sempre é claro e
objectivo. No que diz respeito aos produtos e/ou serviços vendidos no mercado, há várias
definições para qualidade: "conformidade com as exigências dos clientes", "relação
custo/benefício", "adequação ao uso", "valor agregado, que produtos similares não
possuem"; "fazer certo à primeira vez"; "produtos e/ou serviços com efectividade". O
termo pode também ser empregue para significar "excelência" de um produto ou serviço.
Uma melhor compreensão do termo é fundamental, para que a qualidade possa assumir
uma função estratégica na competitividade.
Encontrar um conceito de qualidade implica muito cuidado. Questionando sobre o
significado da palavra qualidade, Juran disse numa entrevista: "Há muitas frases curtas a
escolher, mas frases curtas são armadilhas." (Barros, 1992).
Este é um sinal de alerta, devendo-se considerar a intenção de definições breves para
facilitar a clareza de entendimento na organização. Na formulação de um conceito de
qualidade é essencial a clareza de uma definição breve, mas o fundamental é que seu
significado seja perfeitamente entendido por toda a empresa.
Do ponto de vista da empresa, contudo, se o objectivo é oferecer produtos e serviços
com qualidade, o conceito não pode ser deixado ao acaso. Tem de ser definido de forma
clara e objectiva, o que significa que a empresa deve apurar quais são as necessidades
dos clientes e, em função destas, definir os requisitos de qualidade do produto.
Seguidamente apresentam-se algumas definições possíveis do conceito de qualidade:
“Qualidade é a conformidade em relação a especificações e parâmetros definidos,
conhecidos por todos na empresa e estabelecidos pelos clientes, em permanente revisão
para que se encontrem em cada momento dinamicamente ajustados às suas reais
necessidades.” (Cruz, 1992).
“Aptidão ao uso” (Juran, 1974)
“Conformidade com as especificações” (Crosby, 1979)
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“Perda para a sociedade, causada pelo produto, após a sua expedição”
(Taguchi e Wu, 1979)
“ A qualidade é o que torna possível a um consumidor ter uma paixão pelo produto, ou
serviço. Dizer mentiras, diminuir o preço, ou acrescentar propriedades pode criar um
entusiasmo temporário. Isto permite à qualidade sustentar a paixão. O amor é sempre
instável. Portanto, é necessário mantermo-nos próximos da pessoa cuja lealdade
pretendemos manter. Devemos estar sempre alerta, no sentido de entender o que agrada
ao cliente, porque somente o cliente define o que constitui a qualidade. O namoro ao
cliente nunca acaba” (Tribus, 1990).

II.1.1-Gurus da qualidade
Ao longo da história, vários autores deram valiosos contributos para a consolidação do
conceito de qualidade. De uma forma resumida são apresentadas algumas dessas
contribuições, nomeadamente as de William Deming, Joseph Juran, Philip Crosby e Kaoru
Ishikawa.
William Deming
"A Qualidade é um grau previsível de uniformidade e fiabilidade, a custo reduzido e
adequado ao mercado." (Deming, 2000)
William Deming foi um dos mais influentes mestres da disciplina da qualidade,
especialmente pelo seu trabalho realizado no Japão após a II Guerra Mundial. Deming
deixou várias contribuições para o progresso do conhecimento nesta área, focando as
suas filosofias de gestão na melhoria contínua, das quais se destacam os 14 princípios de
Deming e o ciclo Plan-Do-Check-Act (PDCA).
Os 14 princípios de Deming envolvem toda a direcção de uma organização, de forma a
estimular continuamente a melhoria. Estas linhas de orientação serviram de pilares para a
implementação de programas de qualidade em muitas organizações. (Matias, 1997)
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OS 14 PRINCÍPIOS DE DEMING
1.Criar uma visão consistente para a melhoria de um produto ou serviço.
2.Adoptar uma nova filosofia de gestão. A direcção assume a liderança na empresa.
3.Terminar com a dependência da inspecção, como via para a qualidade. Incorporar
a qualidade do produto.
4.Deixar de escolher os fornecedores com base no preço. Minimizar os custos,
caminhando para um único fornecedor.
5.Melhorar de forma continua cada processo.
6.Promover a formação no posto de trabalho.
7.Institucionalizar a liderança. Esta deve ser encarada como algo que todos podem
aprender.
8.Não liderar com base no medo. Evite usar um estilo autoritário de gestão.
9.Derrubar as barreiras entre os departamentos. Estes devem trabalhar juntos, para
conseguir resultados.
10.Eliminar as campanhas ou slogans com base na imposição de metas.
11.Eliminar a gestão por objectivos (GPO).
12.Eliminar as barreiras que impedem as pessoas de, no seu direito, se orgulharem
do seu trabalho.
13.Instituir um programa ambicioso de formação e de melhoria do desempenho
pessoal.
14.Colocar a trabalhar toda a gente, de modo a que adiram todos ao movimento.
TABELA 1: Os 14 Princípios de Deming (Adaptado de Matias, 1997)
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O ciclo Plan-Do-Check-Act (PDCA) segue uma filosofia de melhoria contínua de qualidade,
ambicionando tornar mais claros e dinâmicos os processos de uma organização.
Este método garante que todas as actividades da organização sejam cuidadosamente
planeadas, executadas, verificadas e avaliadas, e que acções correctivas sejam tomadas
quando necessário (ver figura 5).

FIGURA 5: Ciclo PDCA (Adaptado de IPQ, 2000)
Plan (Planear): Estabelecer os objectivos e os processos necessários para apresentar
resultados, de acordo com os requisitos do cliente e as politicas da organização.
Do (Executar): Implementar os processos.
Check (Verificar): Monitorizar e medir os processos e produto em comparação com
políticas, objectivos e requisitos para o produto e reportar resultados.
Act (Actuar): empreender acções para melhorar continuamente o desempenho dos
processos.
Joseph Juran
"A Qualidade é a adequação ao uso e conformidade com as especificações."
(Juran, 1992)
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Focando-se na Gestão da Qualidade e dando mais relevo aos responsáveis de nível médio
e alto, Joseph Juran considera que:
“ menos de 20% dos problemas da qualidade são da responsabilidade dos
operários, sendo os restantes 80% da responsabilidade da gestão. Na
realidade, a maioria dos problemas são interdepartamentais, exigindo o
envolvimento directo da gestão para se conseguir a sua solução. Devem
evitar-se as campanhas de motivação dirigidas aos operários, com o objectivo
de resolver os problemas da qualidade, porque estes estímulos são
superficiais, não estabelecem objectivos, não estabelecem planos de acção,
nem providenciam os meios necessários.” (Juran, 1988, citado em Tavares,
2000: 23)
Joseph Juran defende uma filosofia de qualidade orientando a responsabilidade para a
gestão e baseada na melhoria contínua. Define três pilares básicos, que constituem a sua
Trilogia da Qualidade (ver figura 6).
1. Planeamento da qualidade: delinear objectivos.
2.Controlo da qualidade: proceder às medições necessárias, comparar o desempenho
com os objectivos, identificando os problemas e corrigindo-os.
3. Melhoria da Qualidade: identificar os problemas crónicos e definir soluções.

FIGURA 6:Triologia da Qualidade de Juran (Adaptado de Matias, 1997).
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A organização deve melhorar continuamente a capacidade de satisfazer as suas
necessidades e as necessidades dos seus clientes, actuais e futuras. O sucesso da
qualidade deve assentar em 10 princípios, os quais são apresentados na tabela 2.
(Mendes, 2006)
OS 10 PRINCÍPIOS DE JURAN
1.Assegurar que todos os empregados estão conscientes da necessidade da
melhoria da qualidade. Isto requer capacidade de liderança por parte da direcção.
2.Estabelecer metas específicas para a melhoria contínua da qualidade em todas as
actividades.
3.Organizar-se para assegurar que se fixam as metas e que se estabeleçam processo
para alcançá-las.
4.Assegurar-se que todos os trabalhadores recebem uma formação adequada para
compreender o seu papel na melhoria da qualidade.
5.Assegurar-se de que os problemas que impedem a melhoria da qualidade são
eliminados, estabelecendo-se equipas de trabalho para a resolução de problemas.
6.Assegurar-se que o processo da melhoria da qualidade é acompanhado.
7.Assegurar o reconhecimento.
8.Assegurar-se que os resultados são devidamente divulgados.
9.Medir, com base em indicadores, todos os processos e melhorias.
10.Assegurar-se de que a melhoria contínua da qualidade e a fixação de novas
metas da qualidade se incorporam nos sistemas de gestão da empresa.
TABELA 2: Os 10 Princípios de Juran (Adaptado de Mendes, 2006)
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Philip Crosby
“Quando discutimos a qualidade estamos a tratar com problemas de pessoas”
(Crosby, 1979)
Para Crosby (Moreira, 2000), a qualidade é medida pelo “custo da qualidade”, que ele
define como os custos do não cumprimento dos requisitos. A máxima de Crosby é a dos
“zero defeitos”. Por consequência, para Crosby, se as organizações se direccionarem para
a prevenção dos problemas, podem chegar aos zero defeitos.
A filosofia de Crosby baseia-se em 4 princípios, conhecidos como os 4 Absolutos da
Qualidade:
1.A qualidade deve entender-se como ajustamento às especificações.
2.O sistema que produz a qualidade é a prevenção e não a avaliação.
3.O nível de actuação deve ser o de zero defeitos e não “aproximarmo-nos
bastante”.
4.O indicador de qualidade é o custo da falta de ajustamento e não os índices.
De acordo com Mendes (2006: 34) Crosby não pretende dar a entender que nunca se
venham a cometer erros, mas sim, que não se deve esperar que se cometam. Deste
modo, quando surgem erros, não devem ser aceites como inevitáveis. Pelo contrário,
deve introduzir-se actividades de prevenção no sentido de assegurar que não se voltem a
produzir.
A sua filosofia de qualidade foca-se na estrutura da organização, com o objectivo de
alcançar os zero defeitos. Assim Crosby defende que as iniciativas de qualidade devem vir
do empenhamento da gestão de topo e da formação dos empregados em instrumentos
de melhoria da qualidade.
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A filosofia de Crosby é descrita em 14 passos que visam a mudança de atitude de um
modo estruturado e estabelecem processos de melhoria em toda a organização, tal como
apresentado na tabela 3. (Matias, 1997)
OS 14 PASSOS DE CROSBY
1.Compromisso da direcção;
2.Equipa de melhoria da qualidade que dirija o processo de melhoria;
3.Medida da qualidade em toda a organização;
4.Analise dos custos da qualidade em toda a organização;
5.Tomada de consciência da qualidade por parte de todos os trabalhadores;
6.Implementação de medidas correctivas;
7.Planificação de um programa de zero defeitos para preparar o compromisso com o
nível zero;
8.Formação dos trabalhadores;
9.Consagrar um ou vários dias à qualidade, para estabelecer compromisso com o
nível de zero defeitos;
10.Estabelecimento de objectivos para as melhorias;
11.Eliminação das causas de erro, para isolar e solucionar os problemas que
provocam o aparecimento de falhas de ajustamento;
12.Reconhecimento das pessoas que fazem bem;
13.Reuniões dos conselhos da qualidade, nos quais todos compartilham as suas
experiências;
14.Repetir os passos anteriores, num processo de melhoria sem fim;
TABELA 3: Os 14 Passos de Crosby (Adaptado de Matias, 1997)
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Kaoru Ishikawa
“Qualidade efectiva é a que realmente satisfaz o consumidor”
(Ishikawa, 1964)
Kaoru Ishikawa deu um grande contributo para a evolução da qualidade, focando a sua
filosofia de qualidade na estratégia “Total Quality Control ” (TQC), o que significa que
cada indivíduo na empresa tem de estudar, praticar e participar no controlo da qualidade,
colocando assim ênfase no controlo da qualidade e na garantia da qualidade.
Ishikawa sustenta que “ um bom controlo significa permitir que os padrões de qualidade
sejam constantemente revistos para reflectir as vozes dos consumidores e as suas
reclamações, bem como as exigências do processo seguinte (…) Se os padrões e os
regulamentos não são revistos em seis meses, isto prova que ninguém os está a usar
seriamente”. (Capricho e Lopes, 2007: 51)
O controlo da qualidade é uma forma de atingir os objectivos da empresa e praticar o
controlo da qualidade é conceber, produzir e fornecer um produto que seja,
simultaneamente, mais económico, mais útil e que melhor satisfaça o consumidor.
Ishikawa introduz dinamismo na orientação para o consumidor, pois constata que os
desejos e exigências dos clientes estão em constante mutação.
O aspecto mais importante do controlo da qualidade é, para Ishikawa, a credibilidade que
lhe está inerente, isto é, fazer com que o cliente adquira um produto com toda a
confiança e que o utilize durante um considerável período de tempo com satisfação.
Por volta de 1962 Ishikawa criou os Círculos de Controlo da Qualidade (CCQ), que definiu
como sendo pequenos grupos de funcionários, pertencentes à mesma área de trabalho,
que se reúnem com vista a identificar, analisar e resolver problemas de qualidade e
outros no seu sector.
Os CCQ para além de serem responsáveis por um número significativo de projectos de
melhoria, têm efeitos ao nível da formação, envolvimento e responsabilização de todos
os que intervêm na melhoria da qualidade da empresa. Desta forma, a sua utilização visa
melhorar o desempenho, reduzir os custos, aumentar a eficiência, especialmente no que
se refere à qualidade dos seus produtos/serviços.
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Ishikawa destaca ainda que apesar do conceito de qualidade ser bastante antigo, a sua
prática tem evoluído, podendo destacar-se 3 fases :
1.O controlo da qualidade e a garantia da qualidade valorizam a inspecção e garantem
que a qualidade respeita os requisitos do consumidor.
2.O controlo da qualidade valoriza todo o processo de fabricação do produto e a garantia
da qualidade está voltada para o controlo do processo, pelo que o envolvimento se
estende a todos os sectores, desde a concepção, produção e montagem do produto, até
às divisões de compras, marketing, podendo mesmo estender-se também à
subcontratação.
3.O controlo da qualidade e a garantia da qualidade enfatizam o desenvolvimento de
novos produtos e passam a envolver toda a empresa. A divisão de marketing passa a
desempenhar um papel decisivo, sendo através dela que podem ser ouvidas as opiniões
do consumidor.
Na 3ª fase podemos falar do verdadeiro TQC e de garantia da qualidade, onde a
participação e o envolvimento de toda a empresa e dos subcontratantes é uma realidade.
Para além dos CCQ, Ishikawa definiu algumas técnicas que podem ser utilizadas para
encontrar a solução de problemas, nomeadamente o Diagrama em Espinha de Peixe,
também designado Diagrama de Ishikawa.

II.1.2- Os 8 princípios da gestão da qualidade
A norma NP EN ISO 9000:2005 define Gestão da Qualidade (GQ) como o conjunto das
“Actividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que respeita à
qualidade”.
Dirigir e controlar uma organização no que respeita à qualidade inclui geralmente o
estabelecimento da política de qualidade e dos objectivos da qualidade, o planeamento
da qualidade, o controlo da qualidade, a garantia da qualidade e a melhoria da qualidade.
(ISO, 2005)
A qualidade está directamente vinculada à eficiência com que a organização utiliza os
seus recursos, tanto humanos como materiais. Nota-se que a procura do aumento da
qualidade nas organizações esbarra na identificação correcta e precisa dos desejos e
anseios dos clientes.
23

Ainda que se verifiquem algumas distinções entre as filosofias daqueles que inspiraram o
movimento da qualidade, todos eles convergem em torno de alguns princípios base da
GQ:
- Ênfase no cliente;
- Visão de longo prazo;
- Melhoria contínua;
- Envolvimento da liderança;
- Trabalho em equipa;
- Eliminação das variações desnecessárias do processo;
- Formação;
- Liberdade na procura de novas soluções;
- Autonomia e autocontrolo;
- Consenso em torno dos grandes objectivos;
- Envolvimento dos colaboradores.
A International Organisation for Standardisation, apresenta uma reorganização e
alargamento dos princípios apresentados pelos gurus da qualidade. Neste sentido a ISO
identificou oito princípios da gestão da qualidade, (ISO, 2005):
1. Focalização nos clientes
“As organizações dependem dos seus clientes e, consequentemente, convém que
compreendam as suas necessidades, actuais e futuras, satisfaçam os seus requisitos e
se esforcem por exceder as suas expectativas.”
2. Liderança
“Os líderes estabelecem a finalidade e a orientação. Convém que criem e mantenham
a ambiente interno que permite o pleno envolvimento das pessoas para se atingirem
os objectivos da organização.”
3. Envolvimento das pessoas
“As pessoas, em todos os níveis, são a essência de uma organização e o seu
envolvimento permite que as suas aptidões sejam utilizadas em benefício da mesma.”
4. Abordagem por processos
“Um resultado desejado é atingido de forma mais eficiente quando as actividades e os
recursos associados são geridos como um processo.”
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5. Abordagem da gestão como um sistema
“Identificar, compreender e gerir processos inter-relacionados como um sistema,
contribui para que a organização atinja os seus objectivos com eficiência.”
6. Melhoria continua
“Convém que a melhoria continua do desempenho global de uma organização seja um
objectivo permanente dessa organização.”
7. Abordagem à tomada de decisões baseada em factos
“As decisões eficazes são baseadas na análise de dados e de informações.”
8. Relações mutuamente benéficas com fornecedores
“Uma organização e os seus fornecedores são interdependentes e uma relação de
benefícios mútuos potencia a aptidão de ambas as partes para criar valor.”
II.2-Sistemas de Gestão da Qualidade (SGQ)
Tendo em conta que hoje em dia os mercados são globais e o ambiente é competitivo as
empresas procuram obter vantagens competitivas.
A qualidade evidencia-se como um dos factores de sucesso para que as empresas
consigam alcançar o mercado.
Uma organização pode definir-se como um agregado de actividades, processos e
indivíduos, orientados para os mesmos objectivos, que visam a satisfação das
necessidades e fidelização do cliente. Para que as empresas alcancem vantagens
competitivas, é importante que tanto as actividades, como os processos e os indivíduos
actuem de forma sistemática, para que as resoluções dos problemas sejam mais
eficientes e não resultem de acções aleatórias. (Correia e Sousa, 2005)
A implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade é uma forma de eliminar as
acções aleatórias, isto é, um SGQ fornece uma estrutura organizada de procedimentos e
processos, bem como uma visão dos recursos necessários à realização dos mesmos.
Nesse sentido:
“Os sistemas de gestão da qualidade podem ajudar as organizações a
aumentar a satisfação dos clientes”. (ISO, 2005: 9)
“Um sistema de gestão da qualidade transmite confiança à organização e aos
seus clientes quanto à sua capacidade para fornecer produtos que cumpram
de forma consistente os respectivos requisitos” (ISO, 2005: 9)
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Importa perceber quais as motivações, vantagens e dificuldades sentidas com a
implementação de um SGQ baseado na norma ISO 9001:2008. Que modificações terão de
ser realizadas e como interpretar os requisitos da norma com a realidade de uma
organização. Ao implementar um SGQ de acordo com a norma ISO 9001:2008, a
organização estará simultaneamente a dar primordial importância à satisfação dos seus
clientes e a alcançar um domínio dos seus processos, conseguindo um controlo de custos
mais eficaz.
De acordo com Juran (1994) a motivação surge porque existem alguns obstáculos ao
caminho da qualidade. O autor destaca alguns desses obstáculos susceptíveis de serem
ultrapassados:
Desconhecimento – as pessoas não estão cientes que criam problemas de qualidade.
Estabelecimentos de prioridades – as pessoas não conseguem obter qualidade porque
estabelecem outros objectivos que consideram ser mais prioritários.
A sub-optimização – alcançar as metas de qualidade prejudica a obtenção da qualidade
global.
Os mitos culturais – as pessoas têm crenças relacionadas com a qualidade, mas essas
crenças não se baseiam em factos concretos. Esses “mitos” podem representar um
obstáculo às tentativas da liderança em qualidade.
Assim, de acordo com Saraiva podemos, resumidamente, apontar os factores críticos de
sucesso e as possíveis dificuldades subjacentes a um projecto de implementação de um
SGQ (Saraiva, 2007):
Factores críticos de sucesso:
- envolvimento, empenhamento e colaboração de todos dentro da organização;
- parceria entre os elementos chave do processo;
- definição formal da estrutura da qualidade;
- melhoria, sistematização, controlo e simplificação dos processos;
- promoção e formação de todos os actores;
- melhoria nas infra-estruturas e condições de trabalho;
- desenvolvimento de mecanismos de medição e avaliação, com o objectivo da
melhoria contínua;
- definição de um Plano de Acção, de forma a eliminar ou superar os pontos fracos
e potencializar os pontos fortes.
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Dificuldades:
- conotação negativa atribuída à terminologia da norma ISO 9001:2000,
especialmente no que concerne o termo “cliente”;
- rotação da gestão de topo, ou seja, pode-se questionar se a administração irá
permanecer o tempo suficiente para completar a implementação;
- a falta de empenho por parte dos membros da administração;
- falta de tempo;
- morosidade do processo;
- falta de formação;
- falta de verba orçamental;
- ausência de uma missão institucional bem compreendida e aceite;
- relutância em delegar autoridade;
- resistência ao trabalho em equipe;
- elevado nível hierárquico;
- adaptação dos princípios ao meio;
- resistência à mudança.
De acordo com Miranda (2002: 17), podemos definir um Sistema de Qualidade como “o
conjunto da estrutura organizacional, das responsabilidades, dos procedimentos, dos
processos e dos recursos para a implementação da GQ, ou seja, é o conjunto das medidas
organizacionais capazes de transmitirem a máxima confiança de que um determinado
nível de qualidade aceitável está sendo alcançado ao menor custo”.
O conceito de SGQ baseia-se na análise cuidada e sistemática dos problemas de modo a
determinar o processo e a causa do problema, de acordo com os procedimentos formais.
O conceito implica que uma organização a defina com clareza os seus objectivos globais
gerais e específicos, bem como das suas partes constituintes.
O conceito de sistema, e uma abordagem sistemática dos problemas, levarão a uma
solução optimizada, já que o problema não é apenas identificado, mas analisado
cientificamente. Esta abordagem sistemática, permite que os gestores clarifiquem,
entendam e geriram as suas tarefas e responsabilidades, ajudando-os também a
ultrapassar problemas mais complexos.
O processo de tomada de decisões, baseado em abordagens sistemáticas, é um meio
eficiente e muitas vezes o mais simples de resolução de problemas.
Os procedimentos do SGQ não devem ser encarados como burocráticos ou difíceis de
gerir, mas sim como uma ajuda e orientação para a resolução dos problemas.
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No actual ambiente competitivo, a crescente complexidade dos fenómenos requer
decisões racionais e soluções baseadas numa abordagem científica sistemática. Os
objectivos de um sistema da qualidade devem, pois, passar por:
1. De forma sistemática proporcionar uma abordagem de todas as actividades, que
possam afectar a qualidade desde a concepção ao fabrico, desde o estudo de
mercado até à assistência após venda.
2.Privilegiar as actividades de prevenção em vez de confiar apenas na inspecção.
3.Fornecer evidências objectivas de que a qualidade foi alcançada.
Um sistema de qualidade para ser eficaz e eficiente deve ser (Miranda, 2002):
- Objectivo, claro, simples e acessível. Sendo um instrumento que tem de estar ao
dispor de todos os stakeholders, de modo a ser entendido por todos da mesma
forma, sem ambiguidades.
- Dinâmico, adaptando-se às mudanças do meio envolvente e sendo
continuamente melhorado.
- Exaustivo, contemplando todas as actividades técnicas e de gestão que
contribuam para alcançar a qualidade.
De acordo com a norma NP EN ISO 9000:2005, um SGQ permite criar o enquadramento
certo para a melhoria continua, de modo a incrementar a probabilidade de aumentar a
satisfação dos clientes e das outras partes interessadas. Transmite confiança à
organização e aos seus clientes quanto à sua capacidade para fornecer produtos que
cumpram de forma consistente os respectivos requisitos. (ISO, 2005: 9)
A concretização da qualidade, isto é, a satisfação das necessidades implícitas e explícitas
dos utilizadores, exige a integração de três elementos fundamentais: a Política da
Qualidade (PQ), a GQ e o SQ.
A PQ, estabelecida pela direcção geral ou executiva da organização, varia de empresa
para empresa, definindo os objectivos que a empresa pretende atingir, no que se refere à
qualidade. Cabe à direcção defini-la e tomar as medidas necessárias para que a PQ seja
entendida, implementada, mantida e revista. Assim, o SQ é o meio para atingir os
objectivos, isto é, a organização, os procedimentos e os recursos usados pela GQ.
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II.3-Implementação e certificação de um SGQ de acordo com ISO 9001:2008
De acordo com a norma NP EN ISO 9000:2005, “Liderar e manter em funcionamento com
sucesso uma organização é necessário que a mesma seja dirigida e controlada de forma
sistemática e transparente. O sucesso pode ser consequência da implementação e
manutenção de um SG concebido para continuadamente melhorar o seu desempenho,
tomando em consideração as necessidades de todas as partes interessadas. A gestão de
uma organização inclui, entre outras disciplinas de gestão, a gestão da qualidade.” (NP EN
ISO, 2005: 7)
A implementação de um SGQ é desenvolvido ao longo de varias fases e cada caso é um
caso, isto é, estas fases diferem de empresa para empresa. De acordo com Matias (1997),
num processo de implementação de um SGQ existe inicialmente uma fase de diagnóstico,
na qual é feita uma análise detalhada da organização e é escolhido um modelo que se
ajuste à empresa e aos seus objectivos; é também nesta fase que se define um plano de
acções detalhado, com as etapas a cumprir, que pode já incluir prazos para a sua
realização. Será nesta altura o momento ideal para informar, sensibilizar o pessoal para o
processo em curso e se possível, e necessário, iniciar acções de formação em qualidade.
(Matias, 1997)
Posteriormente é necessário conceber o sistema. Nesta fase podem-se englobar
actividades como a definição da função qualidade da empresa, a selecção das actividades
críticas para a obtenção da qualidade, que terão de ser cobertas por documentos escritos,
a elaboração do manual da qualidade e do manual de procedimentos. Neste âmbito
podem ser criados grupos de trabalho para a elaboração dos documentos.
Depois de definida a estrutura do sistema, será necessário implementá-lo. Para tal é
necessário proceder à aprovação, divulgação e distribuição dos documentos elaborados
pela empresa. É também fundamental o acompanhamento do processo. A realização de
auditorias de qualidade periódicas será conveniente, permitindo desse modo corrigir
eventuais erros cometidos, consolidar um espírito de melhoria constante entre o pessoal
da empresa a formar algumas pessoas para as actividades de auditoria. Depois de estas
serem realizadas será necessário analisar as suas conclusões e corrigir as não
conformidades detectadas.
No momento em que a implementação do SGQ está concluída, encontra-se este
consolidado de acordo com o previsto na norma ISO 9001, poderá, então, ser iniciado o
processo de certificação da empresa, solicitando-se o mesmo a uma empresa de
certificação acreditada para o efeito.
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A actual norma ISO 9001:2008 é um referencial normativo que poderá ser utilizado para
certificar um SGQ de uma organização. Este referencial sustenta-se nos oito princípios da
gestão da qualidade já referidos e no ciclo PDCA, contemplando os requisitos e a
satisfação dos clientes. A norma é constituída por um conjunto de requisitos que se
agrupam em torno de quatro blocos fundamentais (ver Figura 8): Responsabilidade da
Gestão, Gestão de recursos, Realização do Produto e Medição, Análise e Melhoria.

FIGURA 7: Modelo de um SGQ baseado em processos (NP EN ISO 9001:2008: 8)
Assim, os quatro blocos encontram-se subdivididos, encontrando-se em cada um deles,
elementos orientadores para as boas práticas de um SGQ numa organização. Além dos
requisitos incluídos nestes quatro blocos a norma ISO 9001:2008, inclui um conjunto de
requisitos gerais e de documentação (Ver tabela 4).
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Áreas

Requisitos

Elementos Relevantes

Requisitos Gerais

Sistema de Gestão da
Qualidade

Requisitos de documentação
Comprometimento da Gestão
Focalização no Cliente
Política da Qualidade
Planeamento

Responsabilidade da Gestão

Responsabilidade, autoridade e
comunicação
Revisão pela Gestão
Provisão de Recursos
Recursos Humanos

Gestão de Recursos

Objectivos
Planeamento do SGQ
Responsabilidade e Autoridade
Representante da Gestão
Comunicação Interna
Entrada para Revisão
Saída da Revisão
Competência, consciencialização e
formação

Infra-estrutura
Ambiente de Trabalho
Planeamento e realização do
Produto
Processos Relacionados com o
Cliente

Concepção e desenvolvimento

Realização do Produto
Compras

Produção e Fornecimento do
Serviço

Medição, Análise e Melhoria

Manual da Qualidade
Controlo de Documentos
Controlo de Registos

Determinação dos requisitos
relacionados com o produto
Revisão dos requisitos relacionados
com o cliente
Comunicação com o cliente
Planeamento
Entradas
Saídas
Revisão
Verificação
Validação
Controlo de Alterações
Processo de Compra
Informação de Compra
Verificação do Produto Comprado
Controlo da produção e de
fornecimento
Validação dos processos de
produção e de fornecimento
Identificação e Rastreabilidade
Propriedade do Cliente
Preservação do Produto

Controlo dos Equipamentos de
Monitorização e de Medição
Monitorização e Medição
Controlo do não conforme
Análise de dados
Melhoria

Melhoria Contínua
Acções Correctivas
Acções Preventivas

TABELA 4: Requisitos da norma ISO 9001:2008 (Fonte de Pereira & Requeijo, 2008)
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Podemos apontar como principais vantagens da implementação de um SGQ baseado na
norma ISO 9001:2000 (Saraiva, 2006):
• A identificação de oportunidades de melhoria;
• Uma melhor comunicação, documentação e controlo dos procedimentos;
• A clarificação de papéis e responsabilidades;
• A divulgação das melhores práticas;
• A racionalização de recursos existentes e sua utilização;
• Um veículo de planeamento e implementação da mudança;
• Um veículo de planeamento e implementação da mudança;
• Menores custos de avaliação e controlo;
• Uma maior credibilidade perante as várias partes interessadas;
• Um reconhecimento dos esforços desenvolvidos de melhoria da qualidade.
A certificação do SGQ segundo as normas ISO 9000 poderá trazer benefícios à empresa.
Após a certificação as empresas passam a beneficiar de (Matias, 1997):
• Melhor organização da empresa na generalidade;
• Melhor motivação e formação do pessoal;
• Melhor organização do sistema da qualidade;
• Melhor imagem da empresa;
• Fidelidade de alguns clientes e aquisição de novos;
• Selecção mais apropriada dos fornecedores e subcontratados;
• Diminuição dos custos da não qualidade;
• Redução significativa do número de auditorias levadas a efeito por clientes;
• Oportunidade de aceder a mercados que exijam a certificação do sistema da
qualidade, resultado, assim, num instrumento de competitividade.
II.4-Alterações da norma ISO 9001:2000 para a nova norma ISO 9001:2008
A sigla ISO é a abreviatura de “International Organization for Standardization”, ou seja,
Organização Internacional de Normalização. É uma rede de institutos nacionais de
normas de 162 países, um membro por país, com uma secretaria central em Genebra, na
Suíça, que coordena o sistema. Esta é uma organização não-governamental que
estabelece uma ponte entre os sectores público e privado. Por um lado, muitos dos seus
institutos membros fazem parte da estrutura governamental do seu país, ou são
obrigados pelos seus governos. Por outro lado, os outros têm as suas raízes
exclusivamente no sector privado, tendo sido instituídos por parcerias nacionais de
associações industriais. Portanto, a ISO proporciona o alcance de um consenso de
soluções que atendem às necessidades dos negócios e às necessidades mais amplas da
sociedade.
32

De uma forma sucinta, promove a normalização de produtos e serviços, para que se
garanta e permanentemente melhore a sua qualidade, com o objectivo de facilitar as
trocas de bens e serviços e a cooperação no desenvolvimento intelectual de actividades
científicas, tecnológicas e económicas.
Um factor cada vez mais decisivo para negociar a nível mundial é a implementação e
certificação do sistema de gestão da qualidade por padrões internacionalmente
reconhecidos, como são a família de normas ISO 9000.
De acordo com a APCER (APCER, 2003: 5), “as normas da família ISO 9000 são referenciais
para a implementação de SGQ que representam um consenso internacional sobre boas
práticas de gestão e com o objectivo de garantir, da primeira e de todas as vezes, o
fornecimento de produtos que satisfaçam os requisitos dos clientes ou estatutários e/ou
regulamentares, bem como a prevenção dos problemas e a ênfase na melhoria contínua”.
A família de normas ISO 9000 ganhou importância à medida que se aprofundou a
compreensão sobre as diversas dimensões que têm impacto na gestão das organizações,
com foco na satisfação dos clientes.
Mas estas normas vão mais além, indicando também a necessidade de se considerarem
não só as expectativas dos clientes, mas também de outras partes interessadas no
negócio: os “stakeholders” (a sociedade, os clientes externos, os empregados, os
fornecedores e os accionistas).
A família ISO 9000, no que se refere à qualidade de sistemas, é composta de padrões,
roteiros e relatórios técnicos, que formam as seguintes normas:
ISO 9000:2000
Gestão de Sistemas da Qualidade - Conceitos e Vocabulário.
Objectivo - Estabelece um ponto inicial para a compreensão de padrões e define termos
fundamentais e definições usadas na família ISO 9000, necessários para evitar uma má
compreensão do seu uso.
ISO 9001:2008
Gestão de Sistemas da Qualidade - Requisitos.
Objectivo - Este é um padrão de requisitos usado para garantir a capacidade de resolver
as necessidades regulamentares dos clientes e da aplicação e como consequência atingir
a satisfação do cliente. Esta é a única norma na família ISO 9000 que permite a
certificação por terceiros.
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ISO 9004:2000
Gestão de Sistemas da Qualidade - Linhas de orientação para melhoria do desempenho.
Objectivo – Esta norma fornece um guia para a melhoria contínua da Gestão de Sistemas
da Qualidade, como objectivo de beneficiar todas as partes, mantendo a satisfação do
cliente.
Em virtude da evolução do conceito de qualidade, do aumento de exigências e da
diversificação dos requisitos dos consumidores, esta família de normas já sofreu algumas
revisões desde a sua versão original, publicada em 1987. A última aconteceu em 2008,
tendo sido publicada a ISO 9001:2008 (pela primeira vez foi publicada em simultâneo a
versão portuguesa da mesma - a NP EN ISO 9001:2008). Depois de um processo de
revisão que se iniciou em 2005, esta nova versão da norma procurou acompanhar o grau
de exigência dos utilizadores e do mercado, tornando a norma de mais fácil compreensão
e utilização, mantendo a sua credibilidade como ferramenta de gestão para a sua
posterior certificação. (DQOF, 2009)
Em relação à edição do ano 2000, a nova ISO 9001:2008 mantém a mesma estrutura e
numeração das cláusulas. É, portanto, muito similar à anterior, embora apresente alguns
benefícios relativamente à sua anterior versão, tais como eliminar a ambiguidade dos
requisitos; aumentar a clareza do texto; e permitir uma maior facilidade de tradução.
Relativamente ao impacto que a transição para esta nova versão implica, ele é
relativamente reduzido uma vez que requer pouca ou nenhuma formação suplementar;
requer poucas ou nenhumas alterações aos documentos; requer poucas ou nenhumas
alterações aos processos do SGQ; e não requer nenhumas auditorias suplementares para
efectuar a transição para a ISO 9001:2008.Na NP EN ISO 9001:2008.
Além do objectivo de clarificar o seu conteúdo, facilitar a sua tradução e resolver
ambiguidades que levavam a pedidos de interpretação, a ISO teve igualmente em vista
com esta revisão melhorar a consistência da família ISO 9000, bem como a sua
compatibilidade com a ISO 14001 (ISO, 2008). Seguidamente apresentam-se as alterações
mais relevantes introduzidas na versão de 2008 relativamente à versão de 2000:
• Cláusula 0.1 (Generalidades)
 É importante assegurar que o nível de detalhe do SGQ e dos processos
associados é apropriado aos riscos envolvidos na actividade da organização.
A ISO 9001:2008 refere-se, agora, ao ambiente de negócio da organização e,
apesar de não haver requisitos nesta cláusula introdutória, as organizações
devem assegurar que o seu SGQ se mantém adequado às alterações do
ambiente de negócio.
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 Clarificação para realçar que a ISO 9001 inclui apenas exigências estatutárias e
regulamentares aplicáveis ao produto (e não, por exemplo, a questões
ambientais, sociais, financeiras ou outras).
• Cláusula 0.2 (Abordagem processual)
 Embora esta cláusula não contenha requisitos, inclui uma das alterações mais
importantes, embora subtil, introduzida na nova norma.
Acrescentou-se texto para realçar a importância dos processos serem capazes
de atingir os resultados desejados. Por outras palavras, o sistema de gestão de
qualidade deve atingir o seu objectivo principal, que é assegurar a capacidade da
organização em “de forma consistente, proporcionar produto que vá ao
encontro dos requisitos do cliente e regulamentares aplicáveis”. Com o passar
dos anos, algumas organizações parecem ter-se esquecido deste objectivo
primordial do SGQ, tendo-se concentrado em produzir documentação e registos,
e não em gerir os seus processos de forma a atingirem os resultados desejados.
• Cláusula 1.1 (Campo de aplicação)
 A nova versão da ISO 9001 clarifica que o termo "produto" inclui, sempre que é
utilizado na norma, qualquer resultado pretendido resultante dos processos de
realização do produto (desde a compra até à entrega do produto final e, em
alguns casos, incluindo actividades posteriores à entrega).
• Cláusula 4.1 (Requisitos gerais)
 A alínea e) da cláusula 4.1 clarifica que a medição pode não ser aplicável em
todos os casos, embora todos os processos tenham de ser monitorizados.
 Foram acrescentadas notas para explicar mais detalhadamente o processo de
subcontratação, incluindo exemplos dos tipos de controlo que podem ser
realizados a este tipo de processo, com base em factores como:
- o impacte potencial do processo de subcontratação na capacidade de a
organização fornecer um produto em conformidade com os requisitos;
- o grau até onde o controlo do processo é partilhado;
- a capacidade de atingir o controlo necessário através da aplicação da
cláusula 7.4 (Compras).
 As notas esclarecem, também, que os processos de subcontratação são da
responsabilidade da organização e devem ser incluídos no sistema de gestão da
qualidade.
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• Cláusula 4.2.1 (Requisitos da Documentação)
 Foram introduzidas alterações mínimas, com o objectivo de esclarecer
que:
- a documentação do SGQ também inclui registos;
- os documentos exigidos pela norma podem ser combinados;
- os requisitos da ISO 9001 podem ser cobertos por mais do que um
procedimento documentado.
• Cláusula 4.2.3 (Controlo dos documentos)
 A ISO 9001:2008 torna claro que os únicos documentos externos que precisam
de ser controlados são os que a organização considera necessários para o
planeamento e funcionamento do sistema de gestão da qualidade.
• Cláusula 5.5.2 (Representante da gestão)
 A nova versão da norma esclarece que o Representante da Gestão tem de ser
um membro da equipa de gestão da própria organização e não, por exemplo,
uma terceira parte (tal como um consultor) a trabalhar em tempo parcial.
• Cláusula 6.2.1 (Recursos humanos)
 A ISO 9001:2008 faz um esclarecimento importante, uma vez que explicita que
os requisitos de competência dizem respeito não só ao pessoal cujo trabalho
afecta directamente a qualidade do produto, mas também ao que está
indirectamente envolvido (por exemplo, nas compras, na avaliação de
fornecedores, nas auditorias internas, etc.)
• Cláusula 6.3 (Infra-estrutura)
 Esta cláusula reconhece agora a importância das tecnologias de informação nas
organizações modernas e o efeito que os sistemas de informação podem ter na
conformidade do produto.
• Cláusula 7.1 (Planeamento da realização do produto)
 A ISO 9001:2008 reforça o requisito para o planeamento da realização do
produto incluir a medição (“conforme adequado”).
• Cláusula 7.2.1 (Processos relacionados com o cliente)
 A norma esclarece agora que as actividades de pós-venda podem incluir:
- actividades sob as condições de garantia;
- obrigações contratuais, tais como serviços de manutenção;
- serviços suplementares, tais como reciclagem ou deposição final.
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• Cláusula 7.3.1 (Planeamento da concepção e do desenvolvimento)
 Foi acrescentada uma nota a explicar que a revisão, a verificação e a validação
da concepção e do desenvolvimento têm objectivos diferentes. Assim, tendo em
conta o que for mais adequado ao produto e à organização, estas actividades
podem ser conduzidas e registadas separadamente ou de forma combinada.
• Cláusula 7.3.3 (Saídas da concepção e do desenvolvimento)
 Os requisitos desta cláusula, foram clarificados e foi acrescentada uma nota a
explicar que os resultados devem incluir, também, por exemplo, os relacionados
com a embalagem, nos casos em que esta é necessária à preservação do
produto.
• Cláusula 7.5.3 (Identificação e rastreabilidade)
 O texto foi modificado para clarificar que a identificação pode ser necessária ao
longo do processo de realização do produto, e não apenas para o produto final.
• Cláusula 7.5.4 (Propriedade do cliente)
 A nota desta cláusula passa a explicar que tanto a propriedade intelectual como
os dados pessoais, são considerados propriedade do cliente.
• Cláusula 7.6 (Renomeada “Controlo de equipamentos de monitorização e medição”)
 Acrescentaram-se notas explicativas respeitantes ao uso de software de
computador, referindo a gestão da verificação e da configuração como métodos
típicos para garantir a aplicação pretendida e a sua adequação ao uso.
• Cláusula 8.2.1 (Satisfação do cliente)
 Acrescentou-se uma nota a explicar que a monitorização da percepção do
cliente pode incluir dados de fontes como os inquéritos à sua satisfação, dados
fornecidos pelos clientes relativamente à qualidade dos produtos entregues,
inquéritos de opinião dos utilizadores, análise de propostas perdidas,
comentários positivos, pedidos de garantia e relatórios dos comerciais.
• Cláusula 8.2.2 (Auditoria interna)
 Esta cláusula inclui agora a necessidade de assegurar que, tanto as correcções,
como as acções correctivas são abordadas da forma mais adequada à situação
identificada.
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• Cláusula 8.2.3 (Monitorização e medição dos processos)
 Sempre que os processos do SGQ não atingirem os resultados previstos, a
organização deve agora avaliar a necessidade de implementar correcções e/ou
acções correctivas, independentemente do impacte directo na conformidade do
produto.
 Adicionou-se, também, uma nota para esclarecer que, aquando da decisão
sobre os métodos adequados de monitorização e medição, a organização deve
considerar o seu impacte na conformidade do produto e na eficácia do sistema
de gestão da qualidade.
As alterações introduzidas na versão de 2008 da ISO 9001 são mínimas, não sendo
necessária a realização de auditorias adicionais para verificar a conformidade com a nova
norma. A certificação de acordo com a ISO 9001:2008 não deve ser vista como uma
“melhoria” e, durante o período de coexistência das duas versões, as organizações
certificadas pela norma ISO 9001:2000 deverão ter o mesmo reconhecimento das que já
se encontram certificadas pela ISO 9001:2008.
No entanto, não se deverá assumir automaticamente que uma organização certificada
pela norma ISO 9001:2000 continua necessariamente a estar em conformidade com
todos os requisitos da ISO 9001:2008. Pode acontecer que os esclarecimentos
introduzidos na nova norma tenham como resultado um melhor entendimento dos
requisitos e a necessidade de a organização fazer pequenas alterações ao seu sistema de
gestão de qualidade.
A política para a certificação de SGQ, de acordo com a norma ISO 9001:2008, pode ser
resumida da seguinte forma:
• Não devem ser emitidos certificados de acordo com a ISO 9001:2008 antes da
norma ser publicada oficialmente;
• Os novos certificados só podem ser emitidos após uma auditoria de
acompanhamento ou renovação realizada de acordo com a norma ISO
9001:2008;
• Um ano após a publicação pela ISO, todos os certificados a emitir (de concessão
ou de renovação) devem estar em conformidade com a norma ISO 9001:2008;
• Dois anos após a publicação da norma ISO 9001:2008 pela ISO, os certificados
emitidos de acordo com a ISO 9001:2000 deixarão de ser válidos.
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II.5-Importancia da estrutura documental
As normas ISO 9000 têm subjacente um conjunto de noções e conceitos básicos sobre a
sistemática de documentação de processos, sua estruturação e gestão. O controlo de
documentos é considerado um dos alicerces do sistema da qualidade, uma vez que
permite evidenciar o cumprimento dos requisitos estabelecidos, possibilita que a
actualização da informação sobre como desenvolver cada actividade seja do
conhecimento dos colaboradores da empresa e os processos de trabalho da empresa
sejam realizados num ambiente propício para a melhoria continua.
Com a sistematização de cada actividade e o seu desenvolvimento de forma controlada,
uniforme e integrada, a qualidade do produto ou serviço da empresa tende a ser
assegurada, contribuindo, desta forma, para o seu avanço competitivo.
As normas da série ISO 9000 estão muito difundidas nas empresas, pois são utilizadas
como referência para implementar e documentar SGQ.
É importante lembrar que as normas não são fórmulas de como conduzir uma empresa
ou mesmo como organizá-la. O papel das normas, mediante as linhas apresentadas em
cada requisito (que no conjunto compõem a norma), é fornecer orientações/caminhos
que cada empresa, de acordo com sua própria cultura e características, deverá seguir
para implementar o seu SGQ. (Valls, 1995)
Da documentação dos processos de trabalho, pode-se observar também que (Oliveira,
1994):
• Há revisão e melhoria dos processos de trabalho;
• A empresa assegura o cumprimento dos requisitos ISO 9000;
• A empresa passa a ser vista como um Sistema Integrado;
• Os agentes da acção detêm o conhecimento necessário para executá-la;
• Existe análise crítica do SGQ;
• Existe preocupação com a satisfação do cliente (interno e/ou externo).
Regra geral, um SGQ deve ser apoiado pelos seguintes tipos de documentos: o manual da
qualidade (que identifica o campo de aplicação e norma de referência do SGQ, assim
como a interacção dos processos e os procedimentos aplicáveis) e os procedimentos (que
especificam como se devem realizar actividades ou processos). Outros documentos
necessários para a organização assegurar o planeamento, a operação e o controlo eficaz
dos seus processos são: as instruções de trabalho (que detalham como realizar tarefas) e
as especificações técnicas (que estabelecem os requisitos e/ou critérios de aceitação para
produtos e processos de produção, de operação e de inspecção e ensaio).
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Existem ainda os documentos de origem externa (que determinam ou complementam os
requisitos ou especificações estabelecidos pela organização) e os registos (que expressam
resultados obtidos ou fornecem evidência das actividades realizadas, servindo de fonte à
avaliação do SGQ e à sua melhoria).
II.5.1-Estrutura documental
Estruturar um sistema que contenha todos os processos documentados que afectam a
qualidade do produto ou serviço exige muito esforço por parte dos colaboradores da
empresa, assim como uma metodologia para documentar adequadamente o processo, ou
seja, elaborar um documento válido para o sistema da qualidade.
Convencionou-se apresentar os documentos do SGQ numa hierarquia típica, assim sendo,
a organização deve definir a estrutura de documentação usada no SGQ e em todas as
actividades. Esta estrutura deve ser coerente e lógica, isto é, existir uma hierarquia de
documentos e evitar-se a sobreposição de conteúdos entre documentos, não esquecendo
o cuidado a ter com as lacunas no mesmo nível documental.
Deve existir documentação que contenha todos os documentos que definem a política da
empresa, a estrutura de autoridade e responsabilidade para cada um dos requisitos do
sistema, para que se possa verificar uma abordagem sistemática. (Pires, 2004)
É importante não esquecer as funções de cada nível da documentação e lembrar que a
nomenclatura pode diferir de organização para organização, desde que os objectivos
sejam preservados.
De acordo com o ponto 4.2.1 (Requisitos da Documentação - Generalidades) da norma NP
EN ISO 9001:2008, a documentação do SGQ deve incluir:
a) Declarações documentadas quanto à politica da qualidade e aos objectivos
da qualidade;
b) Um manual da qualidade;
c) Procedimentos documentados e registos requeridos por esta Norma;
d) Documentos, incluindo registos, determinados pela organização como
necessários para assegurar o planeamento, a operação e o controlo
eficazes dos seus processos.
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O SGQ deve assentar numa estrutura onde ressaltam três níveis de documentação (ver
figura 9):
 Manual da Qualidade – É o documento mais importante, pois revela numa
primeira análise, como é o sistema da qualidade da empresa. É definido como “o
documento que estabelece a politica da qualidade e descreve o sistema de uma
organização”, estando organizado em duas partes: secções introdutórias e
procedimentos do sistema.
 Procedimentos Gerais – Descrevem as actividades, as responsabilidades, as
interfaces e controlos necessários à garantia da conformidade de
produtos/serviços.
 Procedimentos Técnicos – Descrevem as actividades concretas e só em raríssimas
excepções o cliente tem acesso aos documentos. Descrevem “quando” e “como”
uma tarefa deverá ser executada. Existem autores que apenas os referem como
“instruções de trabalho”.

FIGURA 8: Níveis de documentação do Sistema de Qualidade (Matias, 1997)
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Nem sempre é fácil separar os aspectos técnicos dos de gestão, mas para a tarefa de
documentação do sistema é necessário identificar os aspectos de gestão de cada
actividade. Assim, na prática, na formalização de um sistema da qualidade devemos
começar por identificar os aspectos técnicos e os aspectos de gestão. Depois de
identificados estes aspectos, definem-se responsabilidades e elaboram-se os
procedimentos adequados.
Uma má elaboração e/ou gestão destes documentos pode levar a processos burocráticos
e a papelada inútil. Para evitar situações destas, existem dez itens nos quais se devem
basear (denominados “ dez regras de ouro”) (Matias, 1997):
1. Simplicidade;
2. Documentação própria da empresa;
3. A documentação deve ser reflexo da realidade da empresa;
4. Uso de gráficos e esquemas que facilitem a compreensão;
5. A documentação deve estar descentralizada;
6. Facilidade de distribuição;
7. Disponibilidade por parte dos utilizadores;
8. Documentação revista e aprovada;
9. Revisões periódicas para evitar “irrealidades”;
10. Método.

Segundo a norma NP EN ISO 9000:2005 a documentação desempenha um papel
fundamental num SGQ, pois permite a comunicação das intenções e a consistência nas
acções. A produção de documentação deverá ser uma actividade de valor acrescentado. A
sua utilização contribui para (ISO, 2005: 12):
a) Obter a conformidade com os requisitos do cliente e a melhoria da qualidade;
b) Proporcionar a formação adequada;
c) Assegurar a repetibilidade e a rastreabilidade;
d) Proporcionar evidências objectivas;
e) Avaliar a eficácia e a adequabilidade permanente do sistema de gestão da
qualidade.
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II.5.2-Manual da qualidade
Todos os elementos, requisitos e disposições adoptados para o Sistema da Qualidade
devem ser documentados de modo sistemático e ordenado sob a forma de políticas e
procedimentos escritos num Manual da Qualidade.
Segundo a exigência do ponto 4.2.2 da norma NP EN ISO 9001:2008, a organização deve
estabelecer e manter um Manual da Qualidade que inclua:
a) O campo de aplicação do sistema de gestão da qualidade, incluindo
detalhes e justificações para quaisquer exclusões;
b) Os procedimentos documentados, estabelecidos para o sistema de gestão
da qualidade, ou referência aos mesmos;
c) A descrição da interacção entre os processos do sistema de gestão da
qualidade.
O Manual da Qualidade deve descrever o SGQ, indicando toda a documentação do
mesmo, como uma rede interligada de processos que permita entender o funcionamento
da organização.
Habitualmente na certificação, a prática é considerar o manual da qualidade como
contendo apenas a politica, autoridade e responsabilidade, sendo os procedimentos do
sistema, apenas referidos.
O MQ não deve conter a descrição dos procedimentos técnicos relativos às competências
centrais da organização, mas apenas referência aos mesmos para que se possa descrever
adequadamente o SGQ.
O Manual da Qualidade é um documento controlado, o que significa que é preparado e
aprovado por pessoas autorizadas, contém um número de edição, é sujeito a
actualizações e alterações, ganhando assim um número de revisão. Quanto à sua
estrutura, deve estar organizado de uma maneira lógica. Tal como o manual, os
procedimentos devem ser escritos de forma fácil de interpretar; assim, deve ser usada
uma linguagem simples, clara e sem ambiguidades. É aconselhável usar diagramas,
tabelas e esquemas, sempre que estes permitam transmitir ideias e conceitos de forma
mais clara.
O Manual da Qualidade poderá ser uma ferramenta importante para a empresa, a nível
de marketing. Se a sua estrutura for concebida de forma a dividir o manual basicamente
em duas partes, então, a primeira parte, que inclui a política, a apresentação da empresa,
as suas capacidades e meios de produção, controlo e investigação, assim como a
referência ou uma pequena descrição dos procedimentos, pode ser distribuída a clientes.
Neste caso, a segunda parte é mais restrita, contendo fundamentalmente os
procedimentos do sistema.
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II.5.3-Controlo dos documentos e dos registos
Toda a documentação deve seguir as linhas definidas pela estrutura documental. Para
controlar a documentação prevista na estrutura será útil estabelecer uma distinção entre
documentos (caracterizados por transmitir instruções, procedimentos, orientações ou
informações) e impressos (destinam-se a ser preenchidos). Os impressos uma vez
preenchidos passam, geralmente, a registos da qualidade. A informação contida nos
registos (por exemplo, em relatórios) constitui dados relevantes para o sistema da
qualidade.
Em razão da importância do controlo de documentos para um sistema da qualidade, a
série ISO 9000 dedica dois requisitos directos ao tema (os pontos 4.2.3 e 4.2.4 da NP EN
ISO 9001:2008):
· Controlo de documentos e de dados;
· Controlo de registos da qualidade.
Controlo de documentos e de dados
Este requisito tem as seguintes directrizes básicas:
• A empresa deve estabelecer e manter procedimentos documentados para
controlo, alteração e aprovação dos documentos integrantes do sistema da
qualidade.
• Devem existir processos de trabalho documentados para:
-

Elaboração/emissão,
Aprovação,
Alteração/revisão/cancelamento,
Distribuição/recolhimento,
Controlo de todos os documentos do sistema da qualidade em
operação;
• Os documentos devem definir claramente os métodos e responsabilidades na
execução dessas tarefas;
• Os documentos devem estar disponíveis nos locais de trabalho, e quando
obsoletos, devem ser prontamente removidos e substituídos.
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Com base nas directrizes estabelecidas, os seguintes processos de trabalho devem ser
documentados (Valls, 1995):
• Elaboração/emissão: indica os tipos de documentos, suas estruturas básicas, seu
modelo de layout, etc., define se a emissão será centralizada ou não, a
classificação e ordenação dos documentos, etc.
• Aprovação: indica a matriz de responsabilidades, ou seja, qual (ais) cargo (s)
possui autorização para aprovar os documentos do sistema da qualidade,
garantindo a sua fiabilidade.
• Revisão: define a sistemática de revisão dos documentos.
• Distribuição: define os tipos de cópias permitidas, suas funções (controladas, não
controladas, formação, etc.) e a sua distribuição, troca (no caso de revisão) e
recolha (no caso de cancelamento) nos locais de trabalho.
• Controlo de documentos: documento que define o sistema de controlo para as
actividades de elaboração/emissão, aprovação, distribuição, revisão,
cancelamento, retenção e identificação de documento não aplicáveis, etc.
• Controlo de dados: estes devem ter a identificação da origem, do emissor, data,
responsável pela transmissão dos dados e pelo menos, a designação.
Controlo de registos da qualidade
O requisito tem como directrizes básicas:
• A organização deve estabelecer e manter procedimentos documentados para
identificar, recolher, indexar, arquivar, armazenar, manter, dispor e reter os
registos da qualidade;
• Os registos da qualidade devem estar prontamente recuperáveis e devem estar
armazenados num local apropriado;
• Deve existir um sistema que permita a verificação da responsabilidade e
autoridade sobre os registos emitidos e a interacção entre as áreas da empresa;
• Os registos da qualidade devem ser protegidos contra danos ou deterioração;
• Os tempos de guarda devem ser estabelecidos e cumpridos.
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Com base nas directrizes estabelecidas, os seguintes processos de trabalho devem ser
documentados:
• Os registos da qualidade são geridos de maneira organizada, assegurando a sua
integridade e o seu acesso pelas áreas de interesse, de forma a estabelecer
formas de controlo:
- Compilação
- Indexação
- Condições de acesso
- Arquivo
- Armazenamento e manutenção
- Tempos de retenção
- Inutilidade.
Com a interpretação da norma, a gestão de documentos do sistema da qualidade consiste
em controlar os processos de trabalho que envolvem o cumprimento dos requisitos
controlo de documentos e de dados e controlo de registos da qualidade.
As actividades relativas à gestão de documentos são, basicamente, as seguintes:
• Controlo de emissão de documentos;
• Controlo de revisão de documentos;
• Guarda centralizada dos originais;
• Elaboração e manutenção do arquivo histórico dos documentos do sistema da
qualidade (retenção de documentos obsoletos e não aplicáveis);
• Distribuição e troca de cópias controladas;
• Cancelamento e recolhimento de documentos desactualizados;
• Elaboração e gestão da tabela de temporalidade documental;
• Capacitação do pessoal envolvido (formação);
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Essas actividades são dinâmicas e acompanham o desenvolvimento do sistema da
qualidade. É imprescindível implementar um sistema (de preferência informatizado), para
gerir essas actividades. Neste sistema, podem ser controlados os seguintes elementos
(Valls, 1995):
• Assunto do documento;
• Classificação/codificação;
• Tipo;
• Responsável pela aprovação;
• Data do original;
• Data do documento vigente;
• Histórico das revisões;
• Documentos relacionados;
• Perfil de cópias controladas;
• Registos da qualidade relacionados;
• Nome dos funcionários formados, etc.
Essa gestão deve acompanhar o desenvolvimento do documento, desde a sua emissão
até a sua saída do sistema da qualidade (cancelamento). Estruturar um sistema dinâmico
e organizado é requisito obrigatório para o desenvolvimento de um sistema da qualidade
baseado na ISO 9001.

II.6-Certificação do SGQ de acordo com a norma ISO/TS 16949
A competitividade do mercado automóvel levou a que a certificação dos fornecedores do
sector deixasse de ser opcional para passar a ser uma exigência dos seus clientes. Desta
forma foram criados, pelos grandes fabricantes, diversos referenciais normativos, que
definem os requisitos dos sistemas da qualidade a aplicar pelos fornecedores de
referenciais como: QS-9000 (EUA), VDA 6.1 (Alemanha), EAQF (França) e AVSQ (Itália).
Ao constatar-se que não existia um reconhecimento mútuo entre os vários referenciais
existentes, o que implicava que, organizações que forneciam produtos para mercados
internacionais e para fabricantes de diversos países, tivessem que manter várias
certificações, acompanhadas das respectivas auditorias ao sistema da qualidade, o IATF
(International Automotive Task Force) iniciou, em 1995, o desenvolvimento de um
referencial comum, que incluísse os requisitos dos vários fabricantes e que fosse
reconhecido por todos. Desta forma, surgiu, em 1999, a Especificação Técnica ISO/TS
16949, a qual foi submetida à ISO para aprovação e publicação.
O IATF consiste num grupo internacional de fabricantes de veículos automóveis e
respectivas associações, no qual se inclui a Ford, GM, Daimler Chrysler, BMW, PSA
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Peugeot Citroën, Renault SA, Fiat, Volkswagen, bem como as seguintes associações de
comércio automóvel: AIAG (América), VDA/QMC (Alemanha), ANFIA (Itália), FIEV (França)
e SMMT (Reino Unido).
A ISO/TS 16949:1999 foi desenvolvida com base na ISO 9001:1994, cujo campo de
aplicação é estabelecer os requisitos de um sistema da qualidade para a concepção e
desenvolvimento, produção e, onde aplicável, instalação e serviços após venda de
produtos ligados à indústria automóvel. Trata-se, portanto, da variante da Norma
Internacional ISO 9001 para a Indústria Automóvel. O documento, em conjunto com os
requisitos específicos de cada fabricante, define os requisitos para o sistema da qualidade
a utilizar na cadeia de abastecimento automóvel. Além de evitar múltiplas auditorias de
certificação, a ISO/TS 16949 foi concebida tendo em conta a melhoria da qualidade de
produtos e processos, associado a um aumento da eficiência e redução da variação.
Com a revisão das Normas ISO 9000, também o IATF adaptou a ISO/TS 16949 à nova
estrutura, tendo sido emitida, em Março de 2002, a ISO/TS 16949:2002, que é o
referencial comum e único a todos os membros do IATF. A revisão deste documento
inclui a nova abordagem por processos, o retorno de informação sobre a ISO/TS
16949:1999, baseada em experiências de implementação e ainda a contribuição de
outros participantes, como sejam os membros da ISO/TC 176 e a Associação de
Fabricantes Automóveis Japoneses (JAMA).
As organizações certificadas pela QS-9000 têm que adaptar o seu sistema da qualidade
aos requisitos da ISO/TS 16949:2002, ainda que tal possa ser sujeito a requisitos
específicos dos fabricantes.
Em resumo, a certificação ISO/TS 16949 significa:






Redução no número de reconhecimentos por 3ª parte que a organização tem que
manter, permitindo a libertação de tempo e recursos para outras actividades
ligadas à qualidade e oportunidades de melhoria que tragam mais-valias ao
negócio.
Redução no número de auditorias de 2ª parte.
Uma abordagem comum ao sistema da qualidade na cadeia de fornecimento,
permitindo às organizações um trabalho conjunto mais eficaz.
Uma linguagem comum, que implica uma melhoria na compreensão dos
requisitos de qualidade, facilitando a implementação e manutenção do sistema da
qualidade.

Existe um vasto leque de exigências da ISO / TS 16949, para além dos requisitos referidos
pela ISO 9001. No Anexo 2 poderá ver alguns dos exemplos.
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III-REVISÃO DO SGQ DA SHERDEL-MOLTEC MOLAS TECNICAS S.A.
Os documentos do SGQ da Scherdel-Moltec são controlados por um software, o
ISOSYSTEM Document (ver figura 9). Este software é apropriado para a gestão adequada
de todos os documentos do SGQ disponibilizando várias opções úteis e apropriadas para
uma adequada gestão documental. Permite efectuar calendarizações para as revisões dos
documentos, bem como estabelecer a organização dos documentos e toda a sua
estrutura documental.

FIGURA 9: Interface do software ISOSYSTEM Document.
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É a partir do software que é feito o controlo da revisão, na opção Revisão (Controlo de
Revisão). Num passo seguinte, como podemos ver na figura 10, depois de seleccionar o
documento desejado, através de uma procura na árvore da estrutura documental,
disponibilizada no interface do software, é apresentado um histórico das revisões com
alguns dados relevantes, tais como a data, estado e nome do ficheiro do documento
seleccionado.

FIGURA 10: Interface Controlo de Revisão
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Ao executar o ficheiro seleccionado, com duplo clique, este é submetido para Incluir nova
Revisão. É neste passo que é agendada a calendarização para submeter o documento
para elaboração da revisão (ver figura 11).

FIGURA 11: Interface Incluir Nova Revisão
A gestão documental da empresa Scherdel-Moltec Molas técnica S.A. é, desta forma,
gerida e controlada com a ajuda do software ISOSYSTEM Document.
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III. 1 – Situação Encontrada na Empresa
III.1.1- SGQ – Processos e Procedimentos
O SGQ da Scherdel-Moltec é constituído por um total de onze processos e seis
procedimentos:
1.01 PG1-Gestão Estratégica da Empresa
1.02 PG2-Gestão do Sistema da Qualidade
1.03 PO1-Tratamento de Consultas, Vendas e Logística Externa
1.05 PO3-Industrialização Produtos Novos ou Modificados
1.06 PO4-Produção Série e Logística Interna
1.07 PO5-Tratamento de Reclamações Internas e Externas
1.08 PS1-Gestão da Manutenção
1.09 PS2-Gestão do Sistema de Informação
1.10 PS3-Gestão dos Recursos Humanos
1.11 PS4-Compras, Aprovisionamentos e Gestão de Stocks
1.12 PS5-Gestão Contabilística
1.13 Controlo dos Documentos
1.14 Controlo dos Registos
1.15 Acções Correctivas e Preventivas
1.16 Melhoria Continua
1.17 Identificação e Rastreabilidade
O SGQ da Scherdel-Moltec baseia-se numa abordagem por processos, que assenta em
dez processos fundamentais. Estes processos encontram-se organizados, divididos por
três grupos, para apoiarem o SGQ (PG - Processos de Gestão, PO - Processos
Operacionais, PS - Processos de Suporte): PG1 - Gestão Estratégica da Empresa, PG2 Gestão do Sistema da Qualidade, PO1 - Tratamento de Consultas, Vendas e Logística
Externa, PO3 - Industrialização Produtos Novos ou Modificados, PO4 - Produção Série e
Logística Interna, PO5 - Tratamento de Reclamações Internas e Externas, PS1 - Gestão da
Manutenção, PS2 - Gestão do Sistema de Informação, PS3 - Gestão dos Recursos
Humanos, PS4 - Compras, Aprovisionamentos e Gestão de Stocks, PS5 - Gestão
Contabilística. Cada um destes processos tem um gestor. No quadro da figura 12 indica-se
o departamento responsável pela gestão de cada processo, uma vez que o gestor do
departamento é o gestor do processo.
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Ref.ª

DESIGNAÇÃO PROCESSO

GESTOR PROCESSO

PG.1

GESTÃO ESTRATÉGICA DA EMPRESA

DIRECÇÃO GERAL

PG.2

GESTÃO DO SISTEMA DA QUALIDADE

DEPARTAMENTO
QUALIDADE

PO.1

TRATAMENTO DE CONSULTAS, VENDAS E LOGÍSTICA EXTERNA

DEPARTAMENTO
COMERCIAL/ VENDAS

PO.3

INDUSTRIALIZAÇÃO PRODUTOS NOVOS OU MODIFICADOS

DEPARTAMENTO
QUALIDADE

PO.4

PRODUÇÃO SÉRIE E LOGÍSTICA INTERNA

DEPARTAMENTO
PRODUÇÃO

PO.5

TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS

DEPARTAMENTO
QUALIDADE

PS.1

GESTÃO DA MANUTENÇÃO

DEPARTAMENTO
MANUTENÇÃO

PS.2

GESTÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO

DEPARTAMENTO MÉTODOS

PS.3

GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS

DIRECÇÃO GERAL

PS.4

COMPRAS, APROVISIONAMENTOS E GESTÃO STOCKS

DEPARTAMENTO COMPRAS/
LOGÍSTICA

PS.5

GESTÃO CONTABILISTICA

DEPARTAMENTO
CONTABILIDADE

FIGURA 12: Quadro de Gestores dos Processos.
Todos estes processos interagem de forma dinâmica no SGQ, para que a organização
funcione de forma eficaz. A abordagem por processos, isto é, a identificação e interacção
dos processos, juntamente com uma gestão adequada, produzem o resultado desejado.
Este tipo de abordagem realça a importância de se considerarem os processos de maior
valor acrescentado, de obter resultados de desempenho e da eficácia dos processos e da
melhoria contínua dos processos baseada na medição dos objectivos. Na figura 13 está
representado o conjunto dos processos identificados assim como as respectivas
interacções entre eles no cumprimento do SGQ, tal como é abordado na norma ISO
9001:2008.
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FIGURA 13: Representação gráfica do mapa dos processos e interacções entre processos.
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A figura 14 ilustra a dinâmica da empresa através da representação da interacção entre
os três grandes grupos de processos (PG - Processos de Gestão, PO - Processos
Operacionais, PS -Processos de Suporte) que convergem para a satisfação do cliente.

FIGURA 14: Interacção entre Processos de Gestão, Operacionais, Suporte.

III.1.2-Estrutura Documental
A estrutura documental da Scherdel-Moltec Molas Técnicas S.A. encontrava-se pouca
organizada e confusa. O MQ dividia-se em capítulos, nos quais estavam inseridos o
manual da qualidade, os processos e procedimentos e as instruções técnicas, como
podemos ver a partir do índice apresentado nas figuras 15 e 16. Este era exclusivamente
para uso interno, já que toda a informação do SGQ se encontrava neste manual, mesmo a
informação confidencial.
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FIGURA 15- Índice Inicial do MQ Scherdel-Moltec Molas Técnicas, S.A.
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FIGURA 16 - Continuação do índice Inicial do MQ Scherdel-Moltec Molas Técnicas, S.A.
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A estrutura documental da empresa estava organizada da forma que é apresentada na
figura 17.

FIGURA 17: Estrutura documental encontrada na empresa Scherdel-Moltec molas técnica
S.A.
O MQ reunia toda a informação relativa ao SGQ. No capítulo 1 - Apresentação
encontrávamos: O âmbito de aplicação e exclusões consideradas, abreviaturas e
definições, perfil da empresa e organigrama. No capítulo 2 - Sistema da Qualidade
encontrava-se a politica da qualidade, identificação e caracterização dos processos e os
processos. No capítulo 3 - Procedimentos encontravam-se todos os procedimentos do
SGQ. No capítulo 4 - Instruções técnicas e operacionais, encontravam-se as instruções
técnicas que dão suporte às operações nos processos. Por último, o capítulo 5 continha os
registos ou formulários, documentos de suporte e controlo de processos.
Em conformidade com a estrutura documental definida na empresa, no software
ISOSYSTEM Document, como se pode ver na figura 18, a organização e definição
documental tinha uma estruturação equivalente.

58

FIGURA 18: Estrutura Documental Inicial da Scherdel-Moltec Molas Técnicas S.A. no
software ISOSYSTEM Document.
III.2-Alterações Propostas
Numa primeira fase, todos os documentos do SGQ (Registos (formulários), Manual da
Qualidade, Manual de Instruções Técnicas e Manual de Procedimentos) foram revistos
atentamente e actualizados os procedimentos considerando os requisitos das normas ISO
9001:2008 e ISO/TS 16949.

III.2.1-Uma Nova Estrutura Documental
A estrutura documental inicial da Scherdel-Moltec era susceptível de melhoria, uma vez
que o MQ era maçudo e confuso. Este era exclusivamente para uso interno, como já foi
referido, uma vez que toda a informação do SGQ se encontrava nele incluída, mesmo a
informação confidencial. Depois de analisar toda a estrutura documental da empresa, de
forma a ser mais transparente e fácil a organização da mesma, decidiu-se optar pela sua
divisão, desistindo da lógica dos capítulos no MQ e criando três manuais distintos: um
manual da qualidade, um manual de procedimentos e um manual de instruções técnicas.
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Tentou-se, desta forma, facilitar a organização da estrutura documental, bem como a sua
consulta e controlo.
Assim, foi proposta a estrutura documental apresentada na figura 19, a qual se divide
hierarquicamente em quatro partes:

FIGURA 19: Nova estrutura documental da empresa Scherdel-Moltec molas técnica S.A.
Manual da Qualidade: Apresenta o Sistema de Gestão de Qualidade da Scherdel -Moltec.
Caracteriza-se a empresa, define-se a politica da qualidade e descreve-se o sistema de
gestão da qualidade da organização.

Manual de Procedimentos: O manual de procedimentos descreve as actividades, as
responsabilidades, as interfaces e controlos necessários à garantia da conformidade de
produtos. Serve de apoio operacional à gestão das actividades, contribuindo para a
melhoria e eficiência da organização.
Manual de Procedimentos: Procedimentos do Sistema de Gestão da Qualidade
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Manual de Instruções Técnicas: O manual de instruções técnicas descreve as actividades
concretas que têm que ser realizadas. As instruções técnicas descrevem “quando” e
“como” uma tarefa deverá ser executada. Serve de apoio operacional à execução, para a
realização das actividades da produção.
Manual de Instruções Técnicas: Instruções Técnicas e Operacionais
Registos: São todos os documentos (incluindo os formulários) que servem de controlo e
apoio à parte operacional do sistema de gestão da qualidade da Scherdel-Moltec.
Estes manuais descrevem todo o Sistema de Gestão da Qualidade da empresa,
suportando a adequada realização das actividades e respectivas interligações, de forma a
assegurar os resultados necessários. Nestes documentos do Sistema de Gestão da
Qualidade está explícita a sequência de actividades, os critérios e métodos, a informação
que é necessária para que possam ser realizadas, a sua monitorização e o modo de
avaliação.
Com esta nova proposta documental, o MQ passou a conter a informação essencial e
adequada, para disponibilizar a qualquer cliente ou interessado. Por outro lado, a sua
disponibilidade para consulta, na rede interna da empresa, encontra-se de forma fácil e
intuitiva, tal como o Manual de Procedimentos e Manual de Instruções Técnicas.
Depois de definida a nova estrutura documental, teve que se proceder à sua organização
no software (ver figura 20). Como se pode constatar, a estrutura documental
implementada no software passou a estar organizada de uma forma mais simples e
intuitiva, passando a ser dividida em três manuais distintos.
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Figura 20: Estrutura Documental proposta Scherdel-Moltec Molas Técnicas S.A..
III.2.2-Revisão do Manual da Qualidade (MQ)
Como já foi referido, no MQ é apresentado o Sistema de Gestão de Qualidade da
Scherdel-Moltec. É caracterizada a empresa, definida a sua politica da qualidade e
descrito o sistema de gestão da qualidade da organização. O MQ estava organizado em
quatro secções, cada uma das quais subdividida em diferentes pontos. Este novo MQ está
organizado de forma diferente, tendo sido introduzidos alguns pontos novos, para o
tornar mais completo, permitindo a disponibilização de mais informação útil. Os pontos
introduzidos foram: SEC 1.0 Documentação do Sistema da Qualidade (ponto 1 - Estrutura
documental SGQ e ponto 2 - Histórico de revisões do Manual da Qualidade), SEC 1.1
Apresentação da Empresa (ponto 1.2 - Histórico da empresa), SEC 1.2 Politica da
Qualidade da Empresa (ponto 2 - Politica Ambiental e ponto 3 - Higiene e Segurança no
trabalho), SEC 1.3 Interacção de Processos (ponto 6 - Representação gráfica do Mapa dos
Processos e interacções entre processos). Na figura 21 está ilustrado o índice desta nova
versão do MQ. No anexo 1 encontra-se o Manual da Qualidade resultante de todo o
trabalho de revisão.
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FIGURA 21: Índice do MQ da empresa Scherdel-Moltec.
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III.2.3-Revisão e Actualização de Processos e Procedimentos
Os processos - chave onde foram efectuadas actualizações mais evidentes são os
seguintes: PG2-Gestão do Sistema da Qualidade, PS4-Compras, Aprovisionamentos e
Gestão de Stocks e PO5-Tratamento de Reclamações Internas e Externas.
O processo PG2-Gestão do Sistema da Qualidade, é um dos processos mais extensos e
completos da empresa. Neste processo foram introduzidas algumas melhorias,
nomeadamente no ponto 3.5.3.4 Realizar estudos Repeatability & Reproducibility (R&R).
Neste processo só estava definido o estudo R&R para Variáveis. O objectivo do estudo
R&R é medir a variabilidade induzida em medições pelo sistema de medição em si,
comparando com a variação total observada para determinar a viabilidade do sistema de
medição. Existem diversos factores que afectam o sistema de medição, incluindo: os
instrumentos de medição, os operadores, métodos de ensaio, especificações, e mesmo o
objecto que está a ser medido ou estudado. Uma vez que o processo não incluía estudos
R&R para Atributos, nesta revisão SGQ estes foram introduzidos, com base no
Measurement System Analysis (MSA Reference Manual-Third Edition). Os sistemas de
medição por atributos são uma classe de sistemas de medição, onde o valor de medição é
um de um número finito de categorias. Este é comparado com o sistema de medição de
variáveis que podem resultar em valores contínuos. O mais comum deles é um calibre
Passa / Não Passa, que tem apenas dois resultados possíveis.
Para o processo é seleccionado um calibre que compara cada peça com um conjunto
específico de limites e aceita a peça se os limites são satisfeitos; caso contrário, rejeita a
peça (conhecido como calibre Passa / Não Passa). A maioria destes calibres são
configurados para aceitar e rejeitar com base em especificações de peças mestras. Um
calibre Passa / Não Passa simplesmente aceita ou rejeita uma peça, não avalia o quão boa
ou má essa peça é.
Este tipo de estudo permite avaliar as pessoas que estão no controlo da qualidade, tal
como os operadores de máquina, ou as pessoas do departamento de qualidade. Uma vez
que a empresa é produtora de molas técnicas, por vezes as especificações (cotas) técnicas
são difíceis de controlar, ou pela forma complexa da peça, ou pelo tamanho da peça, ou
mesmo pela quantidade de peças. No sector automóvel são muito usados os calibres
Passa / Não Passa como forma de controlo. Estes tipos de métodos de controlo só podem
ser utilizados com a autorização do cliente, logo estes estudos são periodicamente
realizados de forma a haver controlo por parte do cliente e mesmo por parte da empresa.
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Para efectuar o estudo, aplicando este método, tal como é explicado na figura 22, é
utilizada uma folha de cálculo fornecida pelo MSA, que tem por base todo um
fundamento estatístico. Depois de obtidos os resultados, dados pela folha de cálculo, são
tiradas as conclusões e tomadas as respectivas e devidas acções.

FIGURA 22: 3.5.3.4 - Processo PG2-Gestão do Sistema da Qualidade.
No processo PO5-Tratamento de Reclamações Internas e Externas também foram
introduzidas actualizações no ponto 3.5.1.1 Análise das Causas e Planeamento das
Acções, nomeadamente na avaliação dos desvios de qualidade, onde foram introduzidas
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as Prioridades de acordo com o grupo Scherdel. Uma vez que a empresa pertence a um
grande grupo, ela utiliza a documentação que o grupo disponibiliza através da rede do
grupo, logo houve necessidade de actualizar este ponto em concordância com a
documentação utilizada dentro do grupo (ver figura 23).

FIGURA 23: 3.5.1.1 - Processo PO5-Tratamento de Reclamações Internas e Externas.
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O processo PS4-Compras, Aprovisionamentos e Gestão de Stocks, houve actualizações
significativas, uma vez que este procedimento não estava em conformidade com a
realidade da empresa. Num dos pontos, no processo PS4-Compras, Aprovisionamentos e
Gestão de Stocks, foi alterado, de forma a descrever o actual processo adoptado pela
empresa na Recepção Produto. As alterações e actualizações foram introduzidas
especificamente em Recepção Administrativa, Recepção Qualitativa (ver figura 24).

FIGURA 24: 3.5.2.4 – Processo PS4-Compras, Aprovisionamentos e Gestão de Stocks.

67

As alterações atrás referidas foram, de facto, as mais significativas no processo de revisão
do SGQ da empresa. Exceptuando estas, em grande parte do Manual de Procedimentos,
tal como em grande parte do Manual de Instruções Técnicas, o processo de revisão
incluiu apenas pequenas alterações, a maioria das quais foram apenas correcções
ortográficas, simplificação do vocabulário e questões de formatação.
No processo de revisão procedeu-se também à alteração dos cabeçalhos e rodapés dos
documentos, em conformidade com a nova estrutura documental, actualizando-se a
edição e revisão dos documentos. Tal como é definido no Procedimento 1.13 - Controlo
dos Documentos, todos os documentos, excepto os registos, passam por uma fase de
autenticação: Manual da Qualidade, Manual de Instruções Técnicas e Manual de
Procedimentos. A autenticação dos documentos é feita pelas assinaturas ou rubricas nos
documentos pelas pessoas responsáveis (ver figura 25).
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FIGURA 25: 6 - Procedimento 1.13 - Controlo dos Documentos
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Na figura 26 abaixo, é ilustrada a autenticação dos principais manuais, neste caso Manual
de Procedimentos.

FIGURA 26: Manual de Procedimentos.
Estabelecida a nova estrutura documental e efectuada a revisão e actualização
documental, bem como a sua autenticação, o software assegura os documentos
actualizados, os quais são disponibilizados para a rede interna. Os documentos
actualizados e revistos são introduzidos na rede interna da empresa, para que os seus
utilizadores os possam consultar. Esta é uma estratégia da empresa para economizar
papel.
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Na revisão do SGQ encontramos pontos onde podíamos melhorar. A nova estrutura
documental vem facilitar a organização dos documentos da empresa. A empresa, com
esta nova estrutura poderá explorar os diferentes manuais de forma distinta. Assim, por
exemplo o MQ poderá ser uma arma usada e explorada pela organização como forma de
marketing. Todo este processo de revisão do SGQ faz parte de uma filosofia de melhoria
contínua da empresa Scherdel-Moltec.
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IV-CONCLUSÃO
Com o aumento da exigência do mercado e da complexidade empresarial, a Gestão da
Qualidade assume cada vez mais um papel fundamental na vida das organizações. Para
atingir a satisfação do cliente, a afinação do Sistema de Gestão da Qualidade é
fundamental, seguido os princípios da melhoria continua. Para que todo o Sistema de
Gestão da Qualidade funcione de forma eficaz e eficiente, as organizações precisam de o
actualizar e rever de forma periódica, isto é, necessitam de despender algum esforço para
fazer uma gestão adequada da manutenção de todo este sistema.
No início deste projecto foram definidos objectivos a alcançar, tendo sido calendarizadas
etapas para a sua realização em conjunto com o gestor da empresa Scherdel Moltec Molas Técnicas S.A.. O objectivo principal da empresa era fazer a revisão do Manual da
Qualidade segundo a norma ISO 9001:2008. Este manual carecia de uma revisão e
actualização, uma vez que a versão existente estava em conformidade com a norma ISO
9001: 2000 e a última revisão tinha sido realizada em 2005. Visto que a edição do ano
2000 em relação a nova ISO 9001:2008 é muito similar e o impacto da transição para esta
nova versão é relativamente reduzido, este trabalho baseou-se essencialmente numa
actualização e revisão dos processos.
Foi um trabalho que ocupou todo o tempo do estágio curricular realizado na empresa,
uma vez que este Manual não era um simples Manual da Qualidade, mas antes um
documento que incluía toda a documentação do Sistema de Gestão da Qualidade. Foi
preciso também perceber efectivamente o funcionamento do Sistema de Gestão da
Qualidade da empresa.
A reestruturação da estrutura documental da empresa veio facilitar toda a organização
documental. Teve-se o cuidado de organizar e dividir, pelos três “novos” manuais
(Manual da Qualidade, Manual de Procedimentos, Manual de Instruções Técnicas e
Operacionais), a informação que estava anteriormente contida apenas no Manual da
Qualidade. Esta nova estrutura baseia-se nas normas ISO 9001:2008 e ISO/TS 16949:2002.
Assim esta nova estrutura documental está mais intuitiva e organizada, o que permite aos
colaboradores uma mais fácil utilização. Por outro lado, a empresa pode agora
disponibilizar o seu Manual da Qualidade a qualquer pessoa interessada, sem correr o
risco desta ter acesso a informação confidencial.
Com a realização deste projecto foram aprofundados conhecimentos existentes e
adquiridos novos conhecimentos acerca do processo de implementação e também do
funcionamento de um Sistema de Gestão da Qualidade. O desenvolvimento do projecto
possibilitou igualmente um melhor conhecimento dos referenciais normativos ISO
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9001:2008 e ISO/TS 16949:2002, nomeadamente ao nível da sua interpretação e
aplicação. A finalizar é de referir que a realização deste projecto permitiu a aquisição de
uma real percepção da importância da Qualidade no seio das organizações, sendo ainda
de destacar a consolidação da ideia de que, de facto, a melhoria contínua é o motor da
evolução da Qualidade.
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ANEXO 1 - Manual da Qualidade

ANEXO 2: Listagem de algumas exigências da ISO/TS 16949, para além das referidas na
ISO 9001.





















Os princípios de gestão da qualidade devem ser conhecidos pela gestão de topo e
demonstrados ao longo da organização.
A organização deve ter um processo para assegurar a revisão, distribuição e implementação
das especificações técnicas dos clientes, e suas alterações, de tal forma que a demora seja
inferior a 2 semanas.
Deve ser verificado de que forma essas alterações afectam a realização do produto.
Deve existir um processo que assegure a revisão atempada das especificações do cliente,
nomeadamente das alterações.
Nesta norma interessa que a gestão de topo considere a eficiência dos processos de realização
do produto.
Deve ser nomeado um representante do pessoal para garantir que os requisitos do cliente são
atingidos.
A revisão pela gestão deve incluir o impacte das não conformidades sobre a Qualidade,
Segurança e Ambiente.
A revisão pela gestão deve monitorizar os objectivos e custos da qualidade, e a sua divulgação,
A organização deve assegurar que os colaboradores com a responsabilidade do “design” têm
as competências adequadas.
A organização deve contemplar procedimentos para identificar as necessidades de formação e
assegurar as competências adequadas, para os colaboradores responsáveis pela qualidade do
produto.
A organização deve providenciar formação no posto de trabalho a todos os colaboradores,
incluindo os contratados por agências de pessoal.
A organização deve desenvolver um processo para motivar os colaboradores a atingir os
objectivos da qualidade e criar um ambiente que promova a inovação. A organização deve ter
um processo para medir a extensão da consciencialização dos colaboradores em relação à
relevância e importância das suas actividades e como elas contribuem para atingir os
objectivos da qualidade.
A empresa deve dispor de uma metodologia para avaliar e monitorizar a eficácia da
manipulação / fluxo de materiais, como análise de layouts.
A empresa deve desenvolver planos de emergência para situações de emergência,
interrupções de trabalho, falha de equipamentos produtivos, etc, que afectem o cumprimento
dos requisitos do cliente.
As actividades de fabrico / concepção e desenvolvimento devem ser desenvolvidas de forma a
minimizar os riscos de segurança dos colaboradores.
A organização deve manter as suas instalações num estado de limpeza adequado ao produto e
às necessidades do processo de realização do produto.
As especificações técnicas do cliente devem ser incluídas no planeamento da realização do
produto, como parte do plano da qualidade.
Os critérios de aceitação / rejeição devem ser aprovados pela organização, mas também,
sempre que requerido, pelo cliente. O critério de aceitação deve ser “zero defeitos”, para
atributos.
A organização deve garantir a confidencialidade sobre o produto do cliente e projectos em
desenvolvimento.



























A organização deve ter um processo de reacção e controlo a alterações da realização do
produto, incluindo as provocadas pelos fornecedores, que afectem a realização do produto,
nomeadamente alterações de fornecedores. As alterações que afectem o produto devem ser
notificadas ao cliente, e submetidas à sua aprovação.
Nas especificações do cliente incluem-se as actividades após venda, isto é, qualquer actividade
fornecida após venda do produto. As especificações do cliente incluem reciclagem e outros
impactes ambientais. Elas incluem o cumprimento de regulamentos sobre armazenamento,
manuseamento, reciclagem, eliminação dos materiais.
A organização deve comunicar ao cliente a informação necessária, na sua linguagem e
formato.
A organização deve possuir um processo para assegurar o uso de informação proveniente de
projectos anteriores, na concepção e desenvolvimento.
O output da concepção e desenvolvimento deve incluir a FMEA, as especificações do produto,
análise de erros, etc.
A concepção e desenvolvimento deve incluir uma técnica para redução de riscos como o
FMEA.
Todos os produtos comprados devem satisfazer a legislação.
A organização deve assegurar a conformidade do SGQ dos fornecedores em relação a esta
norma. A conformidade com a ISO 9001 é o primeiro passo para o cumprimento deste
objectivo.
A organização deve controlar o produto recebido dos fornecedores, utilizando técnicas
estatísticas, inspecção de recepção, auditorias da qualidade, análises laboratoriais, ou outro
método.
A organização deve desenvolver um plano de controlo para o produto fornecido, de acordo
com o anexo A desta norma. Este plano de controlo deve considera os output’s da análise
FMEA. Os planos de controlo devem ser revistos sempre que houver alterações que afectem o
produto, processo de produção, logística, etc.
Devem ser preparadas Instruções de Trabalho para todos os colaboradores que afectem a
qualidade do produto.
As afinações no início de trabalho devem ser verificadas sempre que houver alterações de
material, de turno, etc.
A organização deve identificar os equipamento chave e fornecer recursos para a manutenção
adequada do equipamento; ela deve desenvolver um sistema de manutenção preventiva, no
mínimo deve incluir as actividades de manutenção planeadas, o embalamento e preservação
do equipamento, disponibilidade de peças suplentes, objectivos para a manutenção
preventiva.
A organização deve ter recursos para desenhar, fabricar e verificar ferramentas de medição.
Se estas actividades forem subcontratadas a organização deve dispor de um sistema de
monitorização.
A produção deve ser planeada de forma a satisfazer as necessidades do cliente.
Deve ser estabelecido um sistema de comunicação de informação sobre o fabrico e
actividades de “design”.
As exigências de “7.5.2. validação do processo de produção e prestação do serviço” devem ser
aplicadas a todos os processos de produção e fornecimento do serviço.
Nesta norma a identificação deve ocorrer sempre, e não apenas “quando apropriado” como
na ISO 9001:2000.
As ferramentas do cliente devem ser identificadas para que a identificação do cliente seja
visível.



















A organização deve implementar um sistema de rotação de stocks como o FIFO. O estado do
produto em stock deve ser periodicamente monitorizado.
Devem ser realizados estudos estatísticos para analisar a variação associada a cada medição.
Deve existir um laboratório, com um âmbito definido, com capacidade para realizar a
inspecção requerida no plano de controlo. Este laboratório deve ser incluído no SGQ. A
acreditação ISO 17025 pode ser usada para demonstrar a conformidade do laboratório.
Os laboratórios externos devem alternativamente ser acreditados ISO 17025 ou ser aceite
pelo cliente. Se não existir um laboratório disponível para efectuar uma calibração deve-se
recorrer ao fornecedor do equipamento.
O conhecimento das técnicas estatísticas utilizadas, ao longo da organização, deve poder ser
demonstrado.
A avaliação da satisfação do cliente deve ser monitorizada ao longo de todo o processo de
realização do produto.
A organização deve auditar, numa base anual, o seu sistema de acordo com esta norma
verificando a eficácia dos processos de produção. Além de auditar o seu SGQ a organização
deve:
o auditar o seu produto em fases apropriadas da produção, de forma a verificar a
conformidade com todas as especificações, com uma frequência definida,
o auditar o processo de fabrico; sempre que ocorrem não conformidades /
reclamações deve ser revista a frequência dessas auditorias
A organização deve dispor de auditores internos.
A organização deve realizar estudos de capacidade dos processos.
Deve ser realizada uma inspecção ao layout e funcionamento de todos os produtos. A análise
ao layout é uma inspecção a todas as dimensões do produto.
Para as peças designadas pelo cliente como sendo de aparência a organização deve
disponibilizar materiais adequados, incluindo iluminação adequada, bem como verificação por
pessoal com competência e qualificados para o fazer.
No caso de o cliente derrogar produto não conforme, devem ser mantidos os registos dessa
aprovação pelo cliente.
Caso seja expedido produto não conforme, e derrogado, o cliente deve ser imediatamente
informado.
A melhoria continua no processo de produção deve estar preocupada com o controlo da
redução da variação das características do produto, documentadas no plano de controlo.
A organização deve definir um processo para melhoria contínua (ver anexo B da ISO
9004:2000).
A organização deve ter implementado um processo de resolução de problemas que conduza à
identificação das causas e sua eliminação.

