NBR ISO 9000:2005 – 3.2.13
Melhoria Contínua – Sistema de
gestão da qualidade –
Fundamentos e vocabulário.
Melhoria Contínua, para a NBR ISO 9000, está diretamente relacionada com a
melhoria da qualidade (3.2.12), porém, de uma maneira incessante e gradual.
Quando uma pessoa pesando 150kg vai ao médico e ele o aconselha perder 80kg, é
bem pouco provável que o paciente tome alguma ação eficaz, pois perder 80kg é
muita coisa, é muito difícil, é doloroso,… Se ao invés disso, o médico pedir
para que o paciente perca 2kg até a próxima consulta, certamente paciente
lembrará de uma série de ações que poderá facilmente tomar e é muito provável
que ele perca os 2kg. Após alguns anos, é possível que ele tenha atingido o peso
ideal. Assim é com a qualidade.
O sistema ISO9000 para a gestão da qualidade, em diversos momentos nos
proporciona a oportunidade para a melhoria contínua. Por exemplo:
Estabelecendo objetivos e metas para um processo. Traçando gráficos e
acompanhar a evolução dos indicadores e tomando as devidas ações.
Realizando Auditorias de sistemas, como resultado, emitindo as devidas
notificações de não conformidade e por fim, sanando cada problema.
Realizando análise crítica com a direção e apresentando os resultados do
período, coletando idéias para melhorar e tomando as devidas ações.

Veja como a NBR ISO 9000:2005 define o termo “Melhoria Contínua”:

Atividade recorrente para aumentar a capacidade de
atender requisitos (3.1.2).
NOTA
O processo (3.4.1) de estabelecer objetivos e
identificar oportunidades para melhoria é um processo
contínuo, através do uso das constatações da auditoria
(3.9.5) e conclusões da auditoria (3.9.6), análise de
dados, análises críticas (3.8.7) pela Direção, ou outros
meios, e geralmente conduz à ação corretiva (3.6.5) ou
ação preventiva (3.6.4).

NBR ISO 9000:2005 – 3.2.12
Melhoria da Qualidade – Sistema
de gestão da qualidade –
Fundamentos e vocabulário.
Melhoria da Qualidade deve ser entendida exatamente como se define nos
dicionários. O Dicionário Michaelis diz que melhorar é: “Tornar(-se) melhor ou
superior ou tornar mais próspero” mas também diz que melhorar é “Diminuir a
doença”. Pegando-se então por analogia, podemos dizer que a Melhoria da
Qualidade é o que transforma um ponto positivo em algo ainda melhor e um ponto
negativo em algo não tão ruim ou sob controle.
As melhorias da qualidade podem ser:
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria

nos processos;
nos produtos;
nos serviços;
no atendimento;
na pós-vendas;
no sistema de gestão;
na rastreabilidade; etc.

Vale lembrar que não se pode afirmar que algo melhorou sem uma boa análise
estatística. Dizer que no mês anterior tivemos 20 reclamações de cliente e neste
mês tivemos apenas 10, não significa que melhoramos; talvez os clientes tenham
desistido que comprar. Pense nisso e estabeleça bons indicadores de desempenho
antes de preparar uma festa para comemorar algo relacionado à qualidade.

Veja como a NBR ISO 9000:2005 define o termo “Melhoria da Qualidade”:

Parte da gestão da qualidade (3.2.8) focada no aumento da
capacidade de atender os requisitos (3.1.2) da
qualidade.
NOTA
Os requisitos podem estar relacionados a qualquer
aspecto, tais como eficácia (3.2.14), eficiência (3.2.15)
ou rastreabilidade (3.5.4).

NBR ISO 9000:2005 – 3.2.11
Garantia da Qualidade – Sistema
de gestão da qualidade –
Fundamentos e vocabulário.
A Garantia da Qualidade é uma parte muito importante do Sistema de Gestão da
Qualidade, pois é ela quem garante, ou que pelo menos tenta garantir, a
qualidade do que se está sendo produzido, sejam Produtos, Projetos ou Serviços.
Muitas vezes se confunde Controle de Qualidade com Garantia da Qualidade, porém,
se deve ter em mente que a Garantia da Qualidade é um sistema maior e o Controle
de Qualidade é uma ferramenta que a Garantia da Qualidade usa para garantir o
atendimento aos requisitos dos Produtos ou Serviços.
Em termos de setor, ou departamento de uma empresa, é muito comum que o
Departamento de Controle de Qualidade seja uma divisão do Departamento da
Garantia da Qualidade ou Qualidade Assegurada.

Veja algumas das tarefas da Garantia da Qualidade:
Definir e publicar Procedimentos da Qualidade;
Treinar os colaboradores para a Qualidade;
Homologar os Fornecedores;
Qualificar os Fornecedores e Produtos;
Realizar Auditorias de Processo;
Realizar Auditorias de Sistema;
Realizar Auditorias em Fornecedores;
Atender as Reclamações de Clientes;
Monitorar o atendimento das assistências técnicas em garantia;
Promover a Melhoria Contínua;
Definir critérios de aprovação de matérias primas e produtos acabados; etc.
Veja como a NBR ISO 9000:2005 define o termo “Garantia da Qualidade”:

parte da gestão da qualidade (3.2.8) focada em prover
confiança de que os requisitos ( 3.1.2) da qualidade
serão atendidos.

