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.

NBR ISO 9000:2005 – 3.2.10
Controle de Qualidade – Sistema
de gestão da qualidade –
Fundamentos e vocabulário
Controle de Qualidade, para a ISO 9000, é o processo ou setor da empresa, e
parte da Gestão da Qualidade, que irá garantir que todos os produtos realizados
e que todos os serviços prestados estão de acordo com as exigências do cliente,
do mercado e eventualmente, da legislação aplicável a ele.
Muito antes de se pensar em controlar a qualidade de algo, precisa-se saber
quais são os seus requisitos. Os requisitos podem ser as exigências declaradas
pelo cliente (cor, quantidade, custo, eficiência, prazo de entrega…), mas também
é aquilo que prometemos e que normalmente está descrito nas especificações do
produto (tamanho, consumo, peso, desempenho…). Não podemos deixar de relacionar
entre os requisitos tudo aquilo que o fabricante deve fazer por força de lei ou
de norma específica (itens de segurança, nível de contaminação…).
Agora sim, com os requisitos em mãos, cabe ao Controle de Qualidade verificar
tudo o que está sendo entregue ao cliente para poder se assegurar que tudo está
de acordo.
Baseado na experiência, o Controle de Qualidade define a Amostragem, ou seja,
quantas peças serão testadas por dia ou por lote, a fim de garantir a qualidade.
Cabe também ao Controle de Qualidade determinar os testes que serão feitos e os
equipamentos que serão utilizados.
Como saída do Controle de Qualidade temos os materiais aprovados ou reprovados e
os indicadores de desempenho que serão usados pelos gestores para promover a
melhoria contínua.
Veja como a ISO 9000:2005 define o termo “CONTROLE DE QUALIDADE”:

Parte da gestão da qualidade (3.2.8) focada no
atendimento dos requisitos (3.1.2) da qualidade

NBR ISO 9000:2005 – 3.2.9
Planejamento da Qualidade –
Sistema de gestão da qualidade
– Fundamentos e vocabulário.
O Planejamento da Qualidade é a ação de interpretar a Política da Qualidade
definida pela Alta Direção, e baseado nela, determinar os Objetivos da Qualidade
que devem ser definidos para atender a Política da Qualidade previamente
estabelecida. Além de definir os Objetivos e Metas, o planejamento deve realizar
a atividade estratégica de distribuir os recursos de maneira eficiente e eficaz,
de modo que os objetivos e as metas possam ser devidamente atendidos.
Planejar é estabelecer um plano, para atingir os objetivos. É importante que o
Planejamento da Qualidade tenha pelo menos os seguintes itens:
Objetivos baseados na Política;
cada objetivo deve ter uma meta;
cada meta deve ter um prazo;
cada objetivo deve ser mensurável;
cada objetivo deve ter um responsável.
Os Objetivos devem ser seguidos;
Caso os Objetivos fujam do planejado, um plano de ação deve ser realizado;
Para atingir os Objetivos, o Planejamento da Qualidade deve estabelecer os
processos necessários;
Para atingir os Objetivos, a Alta Direção deve prover recursos.
Veja como a NBR ISO 9000:2005 define o termo “Planejamento da Qualidade”:

Parte da gestão da qualidade (3.2.8) focada no
estabelecimento dos objetivos da qualidade (3.2.5) e que
especifica os recursos e processos (3.4.1) operacionais
necessários para atender a estes objetivos.
NOTA – A elaboração de planos de qualidade (3.7.5)
fazer parte do planejamento da qualidade.

pode

NBR ISO 9000:2005 – 3.2.8
Gestão da Qualidade – Sistema
de gestão da qualidade –
Fundamentos e vocabulário.
A Gestão da Qualidade é um conjunto de ações focadas na qualidade. Um Sistema de
Gestão da Qualidade não precisa ser obrigatoriamente baseado na ISO 9001, nem
tampouco em qualquer outra norma. A Gestão da Qualidade pode ser algo criado
pela própria organização com o objetivo de atingir e manter a qualidade de seus
produtos, serviços e processos de uma maneira sustentável e promovendo uma
melhoria contínua, sem perder os conhecimentos adquiridos nas experiências
passadas.
Normalmente uma gestão pela qualidade segue os seguintes passos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estabelecimento da política da qualidade (3.2.4);
Estabelecimento dos objetivos da qualidade (3.2.5);
O planejamento da qualidade (3.2.9);
O controle da qualidade (3.2.10);
A garantia de qualidade (3.2.11); e
A melhoria da qualidade (3.2.12).

Veja como a NBR ISO 9000:2005 define o termo “GESTÃO DA QUALIDADE”:

atividades coordenadas para dirigir e controlar uma
organização (3.3.1), no que diz respeito à qualidade
(3.1.1)
NOTA – A direção e controle, no que diz respeito à
qualidade, geralmente incluem o estabelecimento da
política da qualidade (3.2.4), e dos objetivos da
qualidade (3.2.5), do planejamento da qualidade (3.2.9),
do controle da qualidade (3.2.10), da garantia de
qualidade (3.2.11) e da melhoria da qualidade (3.2.12).

NBR ISO 9000:2005 – 3.2.2
Sistema de Gestão – Sistema de
gestão da qualidade –
Fundamentos e vocabulário
Um sistema de gestão é uma maneira genérica de se referir a um conjunto de
elementos e atividades definidas para realizar um propósito principal em uma
organização.
Uma organização preocupada em desempenhar um determinado papel e atingir um
determinado fim, escreve uma Política, nessa política, a alta direção da empresa
define as “leis” internas, sobre as quais, as rotinas e decisões da empresa
serão embasadas. Além disso, a alta direção estabelece Objetivos que deverão ser
perseguidos e Metas que deverão ser atingidas. Então fica a pergunta: Como a
empresa irá atender a tudo isso?
A resposta é: estabelecendo e implantando um Sistema de Gestão, ou seja, um
conjunto de procedimentos, políticas, normas e rotinas que gerenciarão toda a
organização.
Um Sistema de Gestão pode ser:
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema

de
de
de
de

Gestão
Gestão
Gestão
Gestão

da Qualidade;
Ambiental;
de Saúde e Segurança;
Financeiro; etc.

Muitos Sistemas de Gestão possuem suas próprias normas internacionalmente
reconhecidas, então, estabelecer um Sistema de Gestão consiste basicamente de
determinas o tipo, a norma e atendê-la na íntegra. Veja alguns sistemas de
gestão estabelecidos:
ISO 9001 – Sistema de Gestão da Qualidade;
ISO 14001 – Sistema de Gestão Ambiental;
OHSAS 18001 – Sistema de Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho;
TL 9000 – Sistema de Gestão da Qualidade para indústria de
Telecomunicações;
ISO/TS 16949 – Sistema de Gestão da Qualidade Automotivo
ISO 31000 – Sistema de Gestão de Riscos Hospitalares;

ISO 22000 – Sistema de Gestão de Segurança Alimentar; e muitos outros.
Veja como a NBR ISO 9000:2005 define o termo “SISTEMA DE GESTÃO”:

sistema (3.2.1) para estabelecer política e objetivos, e
para atingir estes objetivos
NOTA – Um sistema de gestão de uma organização (3.3.1)
pode incluir diferentes sistemas de gestão, tais como um
sistema de gestão da qualidade (3.2.3), um sistema de
gestão financeira ou um sistema de gestão ambiental.

NBR ISO 9000:2005 – 3.2.1
Sistema – Sistema de gestão da
qualidade – Fundamentos e
vocabulário
Hoje em dia, as empresas estão cada vez mais complexas, é impossível se imaginar
uma organização composta de um único processo. Os processos básicos de uma
empresa são:
Vendas;
Produção;
Almoxarifado;
Limpeza;
Segurança;
Compras;
Importação e Exportação;
Recursos humanos;
Faturamento;
Financeiro; etc.
A combinação de todos esses processos interagindo um com o outro formam um
sistema.

O importante de um sistema é que se tenham todas as partes funcionando por si
só, ao mesmo tempo em que possui harmonia em funcionar em conjunto com os
demais. Dessa forma, o sistema passa a funcionar bem em cada uma de suas partes
e como um todo.
Veja como a NBR ISO 9000:2005 define o termo “SISTEMA”:

Conjunto de elementos que estão inter-relacionados ou
interativos

NBR ISO 9000:2005 – 3.1.6
Competência – Sistema de gestão
da qualidade – Fundamentos e
vocabulário
Para que uma empresa possa demonstrar qualidade, é fundamental que os seus
trabalhadores possuam as competências adequadas para tal. O termo competência
significa uma somatória de aptidões que quando aplicadas em conjunto, fazem com
que o trabalhador seja capaz de desempenhar suas tarefas de maneira precisa.
Basicamente podemos dividir as competências em 3 grupos, que chamamos de CHA por
ser a inicial de cada uma das palavras, são eles:
Conhecimento;
Habilidade; e
Atitude.
Conhecimento se relaciona com saber toda a teoria que envolve a atividade
profissional. Um estudante recém formado em determinado assunto, certamente
possui muito conhecimento, porém, é possível que ainda assim não tenha
competência para sozinho desempenhar a sua função. O conhecimento pode ser
demonstrado por intermédio de diplomas e avaliações específicas.
Habilidade é a prática adquirida durante o dia a dia de trabalho. Um
profissional com vários anos de experiência é um profissional com grande
habilidade. A habilidade pode ser comprovada por intermédio da comprovação de

tempo na função.
Atitude é a predisposição que um tem em realizar o seu trabalho. Por exemplo,
independente do seu conhecimento e de sua habilidade, um profissional de
atitude pode tomar a frente de uma situação e saná-la. Demonstrar atitude é
algo que só pode ser feito pela experiência e observação dos supervisores e
colegas.
É importante que para cada função, uma lista de competências necessárias seja
definida, a fim de que se possa avaliar o nível de competência dos profissionais
que exercem tal atividade.
Veja como a NBR ISO 9000:2005 define o termo “COMPETÊNCIA”:

capacidade demonstrada para aplicar conhecimento e
habilidades
NOTA
O termo competência é definido de forma genérica
nesta Norma. A utilização desta palavra pode ser mais
específica em outros documentos ISO.

