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RESUMO 

Com o propósito de entender o fenônemo da busca pela Gestão da Qualidade nas 
organizações contemporâneas, que a princípio era aplicado com maior intensidade e 
mais percebido nas empresas privadas, onde há a necessidade de agregar este 
valor como uma forma de se manterem vivas e competitivas no mercado cada vez 
mais exigente. Neste contexto  face às mudanças que vem acontecendo também no 
âmbito da administração pública, onde os clientes são os cidadãos que mudaram 
sua conduta de leigos e passaram a conhecer seus direitos, tornando-os assim mais 
exigentes, e a gestão pública por sua vez é obrigada a ser compatível a estas 
exigências e acompanhar o desenvolvimento tanto na demanda como na qualidade 
dos serviços que prestam a sociedade. O trabalho apresentado é uma pesquisa 
qualitativa que descreve um breve histórico da padronização dos processos e 
certificação na administração das organizações tendo seu principal enfoque na 
administração pública, passando pelo contexto histórico da literatura sobre o tema, 
exemplificado pelo estudo de caso realizado na Fundação de Tecnologia do Estado 
do Acre – FUNTAC. Pesquisa de natureza qualitativa, utilizando análise documental 
e pesquisas semi estruturadas. Este trabalho contribui no avanço das pesquisas 
científicas na área da gestão organizacional na área administrativa, principalmente 
na administração pública, pois especifica um modelo de gestão com características 
da atual realidade. 
 

 
Palavras-chave: Gestão por Processos.  Gestão da Qualidade. Gestão Pública. 
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INTRODUÇÃO 

No que consiste do resultado das grandes mudanças que vem ocorrendo nas 

organizações privadas e públicas, vista pela influência da competitividade causada 

pela globalização essas novas tendências de melhoria contínua da qualidade que 

antes eram mais introduzidas na gestão privada instituídas com interesse nessa 

gestão para se manter competitivo visando o lucro. 

O alvo desse trabalho em sua pesquisa pretende dar o seu contributo para a 

clarificação da polêmica que envolve a gestão de processos e a certificação ISO 

9001 e a sua aplicabilidade à Administração Pública, apresentando uma análise e 

conseqüente reflexão sobre o impacto da certificação, na satisfação dos 

cidadãos/clientes do setor público, demonstrado no estudo de caso conforme citado 

no quinto parágrafo 

     O fato de a referida investigação abordar a gestão de processos trata-se, de 

esclarecer que os processos são pontos chaves para que as empresas se 

organizem com suas funções voltadas para a gestão da qualidade 

     Segundo Gonçalves(1997), as empresas estão procurando se organizar por 

processos para terem maior eficiência na obtenção do seu produto ou serviço 

melhor adaptação a mudança, maior integração de seus esforços é maior. 

     A preocupação com a qualidade no setor público deu-se a partir da Reforma 

Administrativa de 1995, onde no Plano Diretor a Gestão da Qualidade Total, tornou-

se, um dos indicadores de sucesso da reforma Bresser-Pereira, (1999). 

     As organizações públicas estão buscando a cada dia, melhoria na prestação 

de seus serviços, tomando medidas no sentido de substituir a gestão tradicional pela 

gestão gerencial, onde nesse modelo os serviços da administração pública atual se 

preocupam mais como o seu objetivo, o de prestar melhores serviços aos cidadãos.  

     Neste contexto, nasceu à idéia dessa pesquisa cientifica de abordagem 

qualitativa com o tema: “Gestão de processos e Gestão da Qualidade Total, aplicada 

na administração pública” - estudo de caso da Fundação de Ciência e Tecnologia do 

Estado do Acre – FUNTAC.  

              A base para esta pesquisa foi o estudo profundo sobre o tema, com a 

observação e conhecimento através da literatura escrita sobre a problemática, 
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desenvolvida paralela com as práticas existentes relacionadas ao tema e descobrir 

as particularidades e variáveis da certificação ISO 9001 no órgão público em estudo. 

             A pesquisa foi realizada com base em contextos históricos e conceitos, 

demonstrando os efeitos das mudanças que ocorrem dentro de uma gestão voltada 

a qualidade, espeficamente em órgão público. 

Assim o modelo de gestão da FUNTAC voltados para a Gestão da 

Qualidade em fase de implantação, demonstra em seus propósitos a busca por 

melhorias contínuas das atividades que lhe são atribuídas, com objetivo de obter 

melhores resultados. 

1.1 Contextualização 

No início da década de 90 houve uma primeira tentativa de introdução da 

gestão pela qualidade na administração federal brasileira. Formou-se um grupo forte 

de adeptos a estratégia, mas a tentativa falhou, por não haver definição das 

diferenças entre empresas privadas e públicas (Bresser Pereira, 1999). 

 
Dentro do contexto da reforma gerencial de 1995,  

                                      a gestão pela qualidade total ganhou vida nova. As diferenças claras: 
enquanto a administração privada é uma atividade econômica controlada 
pelo mercado, a administração pública é um empreendimento político, 
controlado politicamente na empresa privada, o sucesso significa o lucro e 
na empresa pública, significa o interesse público (BRESSER-PEREIRA, 
1999, p.8). 

 
Na administração privada há um entendimento diferente do novo conceito de 

administrar em relação à administração pública, pois no mundo globalizado e 

competitivo que as organizações contemporâneas vêm enfrentando, se torna quase 

impossível não se encaixar nos novos modelos para se manterem firmes no 

mercado.  

 
Em síntese, a Reforma Gerencial da Administração pública brasileira 

lançada em 1995 avançou nas três dimensões previstas pelo Plano Diretor; a 

institucional, cultural e gerencial (BRESSER-PEREIRA, 1995). 

 
A partir da Reforma Gerencial, as organizações públicas no Brasil já estão 

tomando consciência de que é preciso passar e atuar em um novo modelo de gestão 
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que flutue dentro das novas tendências de mercado no qual se insere. A demanda 

de serviços prestados a população não suporta mais os modelos burocráticos.  

 
Quando se trata de organização pública, depara-se em um desafio de como 

intervir com as mudanças para que não haja conflitos do modelo burocrático e 

conservador com o modelo gerencial, onde esta população de órgão público 

passaria por mudanças de grandes níveis, e como fazer para evitar impactos de 

grandes proporções. 

 

 

1.2 Formulação do problema 

 

 Dentro do contexto geral de organização muito se ouve falar em Gestão de 

processos e qualidade nas organizações privadas e públicas, com mais intensidade 

nas empresas privadas que deu um passo a frente pela necessidade de competir. 

Mas pelo visto a atual administração pública também acelera seus processos 

voltados para a Nova Gestão Pública, pois sentem a necessidade de melhorias 

continua na prestação dos serviços públicos, partindo do princípio de que os 

cidadões tomaram mais conhecimento de seus direitos e passaram a ser também 

exigentes. 

 
Subentende-se que a aplicação da gestão da qualidade nas organizações 

públicas ainda segundo autores não é tão fácil, um pouco complicado pelo fato de 

que ainda nelas reflete a influência dos modelos burocráticos, mas aí vem à 

problemática de como os processos certificados na gestão pública se procedem, 

como fazer para quebrar os paradigmas existentes, como implementar mudanças 

sem causar impactos negativos.   

 
Mediante a problemática da certificação em organização pública, é possível 

identificar organizações públicas em processo de certificação ou já certificadas, 

organizações que se propõem a enfrentar os desafios, como  os impactos causados 

pelas mudanças. Mesmo com os novos conceitos de administração, as dificuldades 

existem. 
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O estudo de caso da Fundação Pública do Estado do Acre FUNTAC, é 

interessante para um norte do entendimento da problemática, pois a mesma já está 

passando pelo processo de certificação ISO 9001-2008. Pelos estudos preliminares 

a idéia de certificação nessa organização é necessária para melhorias no 

desenvolvimento da ciência e tecnologia.  

 

 

1.3 Objetivo Geral  

 

Entender como funciona um sistema de Gestão de Processos padronizados 

e certificação da qualidade de conformidade ISO 9001, em órgão público, 

ressaltando a importância do estudo como contributo de despertar mais pesquisas 

sobre o tema para melhorar o conhecimento e chegar ao ponto de acreditar em nova 

realidade de  trabalhar organizado em órgão público. 

 
Visa o objetivo geral desse trabalho o de apresentar um estudo de caso 

baseado no modelo de gestão da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre, para 

descobrir a relevância da padronização e certificação dos processos também em 

Gestão Pública, para contribuir e despertar novos estudos sobre esse fenômeno que 

se torna cada vez mais presentes na administração pública. 

 
 
 

1.4 Objetivos Específicos  

 

• Identificar características de um órgão público com sua gestão em processos 

e certificação; 

• Entender qual a principal razão e necessidades da certificação ISO 9001 

nessa Fundação; 

• Demonstrar os resultados obtidos pela certificação. 
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1.5 Justificativa   

 
Apesar do tema não ser novo na administração justifica-se abordar as 

mudanças que estão acontecendo atualmente, visando alcançar um novo 

entendimento de como se processa essas mudanças, principalmente na 

administração pública que é marcada pela filosofia da gestão burocrática.  

 
Neste contexto torna-se muito interessante descobrir e demonstrar o que 

mudou e quais os efeitos das mudanças, de um modo geral a gestão pública se ver 

obrigada a inovar diante da demanda dos serviços públicos que cresce a cada dia, 

aumentado assim, a necessidade de acompanhar à aceleração do crescimento 

imposta pela globalização e competitividade. 

  
Pelos estudos preliminares a idéia de certificação na organização fonte do 

estudo, é necessária pelo desenvolvimento da alta tecnologia no exercício de suas 

atividades, trata-se de uma Fundação Pública com objetivos de promover e inovar 

tecnologias que atenda a comunidade em geral, para isso o órgão depende de 

credibilidade para alocar recursos, recursos esses oriundos de instituições que 

financiam e apóiam as pesquisas em ciências e tecnologias. 

 
A importância de apresentar e especificar o modelo de gestão da Fundação 

Pública no Estado do Acre – FUNTAC, que tem sua Gestão organizada por 

processo e que passa por um estágio de certificação ISO 9001 e por se tratar - de 

uma organização pública.  
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CAPÍTULO 1 - PROCESSOS  

Neste capítulo serão apresentados conceitos de alguns autores, dentro da 

literatura e sua evolução na administração, tanto na gestão empresarial, como na 

gestão pública, focadas nos novos modelos.  

 1.1 Conceitos de Processos 

A idéia de processo não é nova na administração das empresas, mas é um 

novo entendimento que diz que o negócio precisa focar aquilo que pode ser feito 

para agradar aos clientes externos. Também é equilibrar o que é rentável para uma 

empresa a fim de não quebrá-la agradando aos clientes (TENDICK, 1999 apud 

GONÇALVES, 2000, p.9). 

 
Nas empresas de serviços, por exemplo, o conceito de processo é de 

fundamental importância, uma vez que a seqüência de atividades nem sempre é 

visível, nem pelo cliente, nem pelas pessoas, que realizam essas atividades 

(Gonçalves, 2000). 

 

Segundo a ISO 9000 (ABNT, 2000), qualquer atividade, ou conjunto de 

atividades, que usa recursos para transformar entradas em saídas, pode ser 

considerado como um processo. 

 

 

1.2 Gestão por Processos 

 

 
               A gestão por processo são métodos criados dentro da organização para 

melhor avaliação e análise do desempenho dos processos, de forma que os 

processos sejam realizados com seu foco na melhoria contínua, sempre voltados 

para a satisfação do cliente. 
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             Na gestão por processos, o envolvimento de todo corpo funcional no 

processo, esta integração tem fatores que podemos se considerar pontos chaves 

para o sucesso da empresa: um fator é quanto aos funcionários que se sentem 

responsáveis pelo desenvolvimento da empresa e com isso vem o prazer pelo que 

faz; um outro fator 8importante que os processos são realizados com transparência, 

dando mais ênfase a credibilidade da empresa, tanto interno como externo.  

 
 Visão horizontal de uma organização retrata um novo enfoque, exigido pela 

dinâmica da sociedade atual, forçando as organizações a melhorar seu 

desempenho, exigidas pelo mercado comprador, competitivo e globalizado (KOURY, 

2007).  

 
Segundo Gonçalves, (2000), o futuro vai pertencer às empresas que 

conseguirem explorar o potencial da centralização das prioridades, as ações e 

recursos nos seus processos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 



16 
 

 

CAPÍTULO 2 – PADRONIZAÇÃO 

            

 

Padronização é atividade sistemática de estabelecer e utilizar padrões.  , 

padronização nas empresas modernas do mundo é considerada a ferramenta mais 

fundamentada em gerenciamento Falconi, (2004). 

 
A padronização é uma forma de como fazer, o objetivo é focado nos 

resultados, um método padronizado pode ser melhorado sempre que precisar, pois 

necessita sempre acompanhar o desenvolvimento de novas tendências.  

 
A padronização existe a milhares de anos, numa aldeia seu principal 

alimento era o peixe, para pescá-lo eles procuravam sempre um meio mais eficiente 

de pescar e este meio era seguido por outras tribos, nas aldeias a padronização era 

tida como forma de sobrevivência e não pelo fato de obrigação de padronizar. 

 
No caso das aldeias, a padronização dos métodos de pescar era guardada 

na memória dos habitantes da época, pois nesse tempo não existiam tantos 

habitantes, no boca a boca logo o método era expandido para outras aldeias. 

Diferente de hoje, com a complexidade de pessoas, existe a necessidade de a 

padronização ser descrita em manuais e guardadas em memórias de computadores 

e exercitadas para um melhor aprendizado. 

 
A padronização nas empresas facilita o domínio tecnológico, onde os 

procedimentos são de conhecimento de todos, e não filtrado por alguns e outros 

não. Significa que, se uma empresa que opta pela padronização de seus processos, 

está focada na melhoria de seus serviços.   

 

 

2.1 - Gestão da Qualidade e Histórico 

 

              Se fizermos uma viagem no tempo e perguntarmos a um artesão o que 

significa qualidade e confortarmos com os trabalhadores de diversas épocas 

posteriores, receberemos respostas bastante diversas (Carvalho, 2006). 
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           Na época era o artesão que exercia total domínio do seu ciclo de produção, o 

artesão era uma figura muito importante, era quem sabia as técnicas de produzir, 

como produzir e para quem produzir. Neste sentido ele fazia todo processo 

conforme exigência do cliente existia um elo muito grande entre artesão/cliente, 

sempre preocupado com a qualidade de seus produtos focado na satisfação do 

cliente, o artesão via na satisfação do cliente o meio de seus produtos serem 

reconhecidos, pois era o próprio cliente quem prestava boas informações de sua 

produção, o que seria a melhor propaganda. 

 
Durante a I Guerra Mundial, o risco da não qualidade dos produtos foi       
evidenciado, particularmente, no sector dos equipamentos militares. Foi 
criada a figura do inspetor para assegurar que os produtos cumpriam as 
especificações exigidas. No entanto, causas de não conformidades e ações 
corretivas e preventivas ainda não eram relevantes (PIRES, 2004 apud 
SOUZA 2007, p.5).  

 
Em meados dos anos 50, com o advento dos grandes investimentos 
(indústrias nuclear e petroquímica), é institucionalizada a garantia da 
qualidade, exigida pelos grandes compradores aos seus fornecedores. A 
partir deste momento, a cultura da qualidade disseminou-se para outros 
sectores industriais e para a área dos serviços, à medida que a 
competitividade se acentuava (Souza 2007). 
 

 

 

2.2 – Eras da Qualidade 

 

  Alguns autores fazem marcações temporais entre principais tendências, uma 

das classificações temporais mais adotadas é a proposta de Garvin que classifica a 

evolução da qualidade em quatro eras: 

 
Tabela 1 - As quatro eras na evolução da qualidade 

Característ
icas 
Básicas 

Inspeção Controle 
estatístico 
do processo 

Garantia da 
qualidade 

Gestão total da 
qualidade 

Interesse 
Principal 

Verificação Controle Coordenação Impacto estratégico 

Visão da 
qualidade 

Um problema 
a ser resolvido 

Um problema 
a ser 
resolvido 

Um problema a ser 
resolvido, mas 
enfrentado 
proativamente 

Uma oportunidade 
de diferenciação da 
concorrência 
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Ênfases Uniformidade 
do produto 

Uniformidade 
do produto 
com menos 
inspeção 

Toda cadeia de 
fabricação, desde o 
projeto até o 
mercado, e a 
contribuição de 
todos os grupos 
funcionais para 
impedir falhas de 
qualidade 

As necessidades de 
mercado e do 
cliente. 

Métodos Instrumentos 
de medição 

Ferramentas 
e técnicas 
estatísticas 

Programas e 
sistemas 

Planejamento 
estratégico 
estabelecido de 
objetivos e a 
mobilização da 
organização 

Papel dos 

profissionai
s da 

qualidade 

Inspeção, 

classificação, 

contagem,avalia

ção e reparo 

Solução dos 

problemas e 

aplicação de 

métodos 

estatísticos 

Planejamento, 

medição da qualidade 

e desenvolvimento de 

programas 

Estabelecimento de  

metas educação e 

treinamento,consultori

a a outros 

departamentos e 

desenvolvimento de 

programas 

Quem é o 

responsável 
da 

Qualidade 
 
 

  

Departamen-to 
de inspeção 

Os 
departament
os de 
fabricação e  
engenharia 
(o controle 
de 
qualidade). 

Todos os 
departamentos com 
a alta administração 
se envolvendo 
superficialmente no 
planejamento e na 
execução das 
diretrizes da 
qualidade 

Todos na empresa, 
com a alta 
administração  
 
exercendo forte 
liderança  

  

Fonte: Adaptado de ( GARVIN. 1992 apud CARVALHO, 2006) 

 

 

2.3 – Definição de Qualidade 

 

Definições de qualidade coletadas no ambiente corporativo e da literatura,  

foi classificada em cinco abordagens distintas da qualidade, quais sejam: 

Transcendental; baseada no produto; baseada no usuário; baseada na produção; 

baseada no valor. Cada uma dessas abordagens apresenta aspectos diferentes 

deste complexo conceito, (GARVIN, 1987 apud CARVALHO 2006, p.8). 

 

Tabela 2 – Definições da Qualidade 

Abordagem Definição Frase 

Transcendental Qualidade é o sinônimo de excelência inata. “A qualidade não é nem 
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É absoluta e universalmente reconhecível. 
Dificuldade: pouca orientação prática. 

pensamento nem matéria, 
mas uma terceira entidade 
independente das duas, 
ainda que qualidade não 
possa ser definida, sabe-
se que ela existe.” 
(PIRSIG, 1974) 

Baseada no 
produto 

 Qualidade é uma variável precisa e 
mensurável, oriunda dos atributos do 
produto. 
Corolários: melhor qualidade só com maior 
custo. 
Dificuldade: nem sempre existe uma 
correspondência nítida entre os atributos do 
produto e a qualidade  

“Diferenças na qualidade 
equivalem a diferenças na 
quantidade de alguns 
elementos ou atributos 
desejados.” (ABBOTT, 
1955) 
 
 

Baseada no 
usuário 

Qualidade é uma variável subjetiva. 
Produtos de qualidade atendem melhor aos 
desejos do consumidor. 
Dificuldade: agregar preferências e 
distinguir atributos que maximizam a 
satisfação. 

“A qualidade consiste na 
capacidade de satisfazer 
desejos...” 
(EDWARDS,1968) 
“Qualidade é a satisfação 
das necessidades do 
consumidor... 
“Qualidade é adequação 
ao uso.” 
(JURAN, 1974) 

Baseada na 
produção 
 

Qualidade é uma variável precisa e 
mensurável, oriunda do grau de 
conformidade do planejado com o 
executado. Esta abordagem dá ênfase a 
ferramentas estatísticas  
(Controle do processo). 
Ponto Fraco: foco na eficiência, não na 
eficácia. 

“Qualidade é a 
conformidade às 
especificações” 
“.prevenir não-
conformidades é mais 
barato que corrigir ou 
refazer o trabalho.” 
(CROSBY. 1979) 

Baseada no 
valor 

Abordagem de difícil aplicação, pois mistura 
dois conceitos distintos: excelência e valor, 
destacando os trade-off qualidade x preço. 
Esta abordagem dá ênfase à 
Engenharia/Analise de Valor-EAV. 

“Qualidade é o grau de 
excelência a um preço 
aceitável.” 
(BRIH,1974) 

Fonte: (GARVIN, 1987 apud CARVALHO, 2006, p. 8 e 9). 

 

2.4 - Os Gurus da Qualidade 

 

            São considerados pioneiros da gestão da qualidade Deming, Juran e Crosby. 

Segundo Deming, qualidade é um termo relativo que varia em função das 

necessidades e expectativas dos clientes, pois é ele quem a define. Em 1989, este 

autor dá o seu principal contributo para o desenvolvimento da área, ao definir os 

quatorzes princípios da boa gestão. 
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Tabela 3 - Os catorze princípios da Gestão segundo Deming: 

Ítem Princípios 

01 Criar recursos permanentes para a melhoria de produtos e serviços 

02 Adaptar novas formas de gestão. 
03 
 

Dar prioridade à prevenção e não à inspeção, controlando a qualidade por 
amostragem 

04 
 

Acabar com a escolha dos fornecedores com base apenas num único critério, o 
do preço. É importante desenvolver relações duradouras com os fornecedores 

05 Apostar na melhoria constante e permanente do sistema de produção 

06 Instituir novos modelos de formação. 
07 Instituir as novas formas de liderança. 
08 Eliminar o medo do estilo autoritário, encorajando a comunicação. 

09 
 

Eliminar barreiras entre departamentos, fomentando o trabalho em equipe e 
instituindo-se os Círculos de Qualidade. 

10 Eliminar slogans e metas numéricas 

11 Abandonar a gestão por objetivos com base em indicadores quantitativos 

12 Não classificar, nem ordenar o desempenho dos trabalhadores. 
13 Instituir um programa de educação. 
14 Estruturar a gestão de modo a cumprir os 13 pontos anteriores e obter o 

empenho de todos na mudança. 
 Fonte: (GODINHO E NETO, 2001 apud SOUZA 2007 p.9). 

 

Com a mesma semelhança de Deming, Juran participou de várias eras da 

qualidade, por sua longevidade, e também atuou no Japão no pós-guerra; por sua 

ação alcançou projeto mundial (Carvalho, 2006). 

 
Juran foi o primeiro a propor uma abordagem dos custos da qualidade, 

classificando em três categorias: falhas, prevenção e avaliação. Também propôs a 

trilogia da qualidade: Planejamento; controle e melhoria (Carvalho, 2006). 

 
Crosby, também é considerado um dos gurus da qualidade, que também 

deu seu contributo para evolução da qualidade, onde em 1957 lançou o programa 

Zeras Defeitos, tido como muito importante em programas militares e empresas.  

 
Esse programa aproveitava as noções de custo da qualidade propostas por 
Juran, mas tinha forte apelo gerencial e motivacional, com ênfase no fazer 
certo na primeira vez. Porém houve também muita crítica ao programa, que 
alguns trataram como apenas um conjunto de slogan de propaganda. 
(Carvalho, 2006, p.15).  
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 Crosby criou em seu conceito de gestão de qualidade os14 passos 

importantes a serem observados na gestão de qualidade, conforme discriminados 

abaixo: 

   
Tabela 4 - Os 14 passos para a melhoria da qualidade segundo Crosby: 

Item Passos 

01 Compromisso da gestão de topo em relação à qualidade 

02 Equipes de melhoria da qualidade 

03 Medida da qualidade 

04 Avaliação do custo da não qualidade 

05 Tomada de consciência das necessidades da qualidade 

06 Ações corretivas 

07 Planejar um programa “Zero Defeitos” 

08 Formação dos responsáveis e inspetores 

09 Instituir a máxima “Zero Defeitos” 

10 Definições de objetivos 

11 Eliminar as causas dos erros 

12 Reconhecimento 

13 Círculos de Qualidade 

14  Recomeçar e progredir sempre 

 

Fonte: (GODINHO E NETO, 2001 apud SOUZA 2007 p.9). 
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CAPÍTULO 3 - Norma ABNT NBR ISO 9001:2008 

 

 

A ABNT NBR ISO 9001:2008 foi elaborada no Comitê Brasileiro de 

Qualidade (ABNT/CB-25), pela Comissão de Estudo de Sistemas da Qualidade (CE-

25:002.18). O Projeto circulou em Consulta Nacional conforme Edital No 10, 

de14.10.2008 a 13.11.2008, com o número de Projeto ABNT NBR ISO 9001. 

 
Esta Norma é uma adoção idêntica, em conteúdo técnico, estrutura e 

redação, à ISO 9001:2008, que foi elaborada pelo Comitê Técnico Qualíty 

management and quality assurance (ISOITC 176), Subcomitê Qualíty systems (SC 

2), conforme ISO/IEC Guide 21-1 :2005. Esta segunda edição cancela e substitui a 

edição anterior (ABNT NBR 9001:2000), a qual foi tecnicamente revisada. 

 

 

3.1.- Generalidades 
 
 

Convém que a adoção de um sistema de gestão da qualidade seja uma decisão 

estratégica de uma organização. O projeto e a implementação de um sistema de 

gestão da qualidade de uma organização são influenciados por: 

 
• Seu ambiente organizacional, mudanças neste ambiente e os riscos 

associados com este ambiente, 

• Suas necessidades que se alteram, 

• Seus objetivos particulares, 

• Os produtos fornecidos, 

• Os processos utilizados, 

• Seu porte e estrutura organizacional. 

 
Esta Norma pode ser usada por partes internas e externas, incluindo 

organismos de certificação, para avaliar a capacidade da organização de atender 

aos requisitos do cliente, os estatutários e os regulamentares, aplicáveis ao produto 

e aos seus requisitos.  

 



23 
 

 

Os princípios de gestão da qualidade declarados nas Normas ABNT NBR 

ISO 9000 e ABNT NBR ISO 9004 foram levados em consideração durante o 

desenvolvimento desta Norma. 

 
 

3.2 - Abordagem de Processo na Gestão da Qualidade 
 
 

Segundo a norma promove a adoção de uma abordagem de processo para 

o desenvolvimento, implementação e melhoria da eficácia de um sistema de gestão 

da qualidade para aumentar a satisfação do cliente pelo atendimento aos seus 

requisitos. 

 
Para uma organização funcionar de maneira eficaz, ela tem que determinar 

e gerenciar diversas atividades interligadas. Uma atividade ou conjunto de atividades 

que usa recursos e que é gerenciada de forma a possibilitar a transformação de 

entradas em saídas pode ser considerado um processo.  

Freqüentemente a saída de um processo é a entrada para o processo 

seguinte. A aplicação de um sistema de processos em uma organização, junto com 

a identificação, interações desses processos e sua gestão para produzir o resultado 

desejado, pode ser referenciada como a "abordagem de processo. 

 
A abordagem de processo é o controle contínuo que ela permite sobre a 

ligação entre os processos individuais dentro do sistema de processos, bem como 

sua combinação e interação, usada em um sistema de gestão da qualidade, esta 

abordagem enfatiza a importância do entendimento e atendimento dos requisitos: 

 
• Necessidade de considerar os processos em termos de valor agregado, 

• Obtenção de resultados de desempenho e eficácia de processo,  

• Melhoria contínua de processos baseada em medições objetivas 

 
O modelo de um sistema de gestão da qualidade, baseado em uma 

abordagem de processo, conforme mostrado na figura 2, ilustra as ligações dos 

processos apresentadas nas Seções 4 a 8. Esta ilustração mostra que os clientes 

desempenham um papel significativo na definição dos requisitos como entradas. O 

monitoramento da satisfação do cliente requer a avaliação de informações relativas 

à percepção do cliente sobre se a organização atendeu aos requisitos do cliente. O 
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modelo mostrado na figura 1 abrange todos os requisitos desta Norma, Mas não 

apresenta processo sem um nível detalhado 

 

 

Fonte: Norma ABNT NBR ISSO 9001:2000. 
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CAPÍTULO 4 – GESTÃO DA QUALIDADE NO SETOR PÚBLICO 

 

             Mesmo considerando as diferenças existentes entre os objetivos de 

administrar entre o setor público e o setor privado, podemos considerar que a 

partir da reforma administrativa de 1995, ocorrida no governo de Fernando 

Henrique Cardoso, as estratégias da gestão da qualidade, passaram a fazer parte 

do plano de governo e com isso a gestão pública ficou mais envolvida nos 

processos voltados para a qualidade.        

 

4.1- Programa Brasileiro da Qualidade Participativa – PBQP 

 

Baseados nos resultados, e em acordo com as diretrizes do seu Plano de 

Trabalho, o atual Governo incumbiu o Ministério da Administração Federal e 

Reforma do Estado - MARE de elaborar um conjunto de políticas públicas, incluindo 

no plano o programa de qualidade e participação na administração pública (MARE, 

1997). 

 
Nesse Plano, o Programa da Qualidade e Participação na Administração 
Pública cumpre a função de principal instrumento para a mudança de uma 
cultura burocrática para uma cultura gerencial, responsável por promover a 
revolução nos valores estabelecidos no plano político-filosófico, necessários 
à implementação de um novo modelo de Estado: participação, 
reconhecimento do potencial do servidor e de sua importância no processo 
produtivo, igualdade de oportunidades e a opção pela cidadania; estando 
associado aos processos educacionais que conduzem a uma renovada 
visão do mundo (MARE, 1997). 

 
O Programa Brasileiro da Qualidade e Participativa, instituída em 1990 

atingiu êxitos importantes, principalmente no setor industrial, alcançando bom 
reconhecimento junto à sociedade como instrumento legítimo de desenvolvimento 
econômico e social. (MARE, 1997). 
 

O Programa na área pública, pode se dizer que, muito embora tenha 
havido, desde o início, a preocupação com a internalização dos princípios 
da Qualidade, e os esforço empreendido não teve o mesmo sucesso 
alcançado pelas indústria, tendo como causa principal a total desvinculação 
das diretrizes da reforma da estrutura organizacional e administrativa 
implantada no Governo da época com o PBQP.(MARE, 1997). 

 
A gestão da qualidade foi um dos indicadores de sucesso da Reforma 

Gerencial brasileira de 1995, foi escolhida com ampla aceitação, a Gestão pela 
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Qualidade Total, como principal estratégia gerencial a serem adotadas pelas 

organizações do Estado (BRESSER PEREIRA, 1999, p.8). 

 
Segundo Bresser Pereira, (1999).  É possível transferir os instrumentos de 

gerenciamento privado para o setor público, mas de forma limitada. Pode-se 

Descentralizar, controlar por resultados, incentivar a competição 
administrada, colocar o foco no cliente, mas a descentralização envolve o 
controle democrático, os resultados desejados devem ser decididos 
politicamente, quase-mercados não são mercados, o cliente não é apenas 
um cliente mas um cliente cidadão revestido de poderes que vão além dos 
direitos do cliente ou do consumidor. Com a explicação dessas diferenças e 
o aumento da autonomia e da responsabilização que os dirigentes estão 
assumindo no âmbito da reforma, o controle da qualidade na administração 
pública ganhou legitimidade e tornou-se a estratégia gerencial oficial para a 
implementação da reforma. (BRESSER-PEREIRA, 1999, p.8). 
 
 

              Mesmo com os esforços do PBQP de implantar a qualidade administração 

pública, são apresentadas algumas especificidades de natureza da atividade 

pública, ausentes no setor privado, que desaconselha a mera reprodução, para o 

setor público, das diretrizes e ações adotadas na absorção da metodologia no setor 

privado. (MARE, 1997). As principais diferenças são: 

 
• Preocupação em satisfazer o cliente no setor privado é baseada no interesse, 

enquanto no setor público essa preocupação tem que ser alicerçada no 

dever;  

• O cliente atendido, no setor privado, remunera diretamente a organização, 

pagando pelo serviço recebido ou pelo produto adquirido; no setor público, o 

cliente atendido, paga indiretamente, pela via do imposto, sem qualquer 

simetria entre a quantidade e a qualidade do serviço recebido e o valor do 

tributo que recolhe; 

• As políticas voltadas para a Qualidade no setor privado referem-se a metas 

de competitividade no sentido da obtenção, manutenção e expansão de 

mercado; enquanto no setor público, a meta é a busca da excelência no 

atendimento a todos os cidadãos, ao menor custo possível; 

• As diferentes contingências a que estão submetidos os dois setores, como, 

por exemplo, limites de autonomia estabelecidos pela legislação e o perfil da 

clientela. Assim, preservadas as características do PBQP, as ações da 

Qualidade na Administração Pública foram estruturadas em um programa 

denominado Qualidade e Participação.  
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A estratégia de implementação do Programa deverá observar os princípios e 

as diretrizes da Qualidade, interpretados e aplicados segundo a ótica da 

Administração Pública (MARE, 1997).  

 
Tabela: 5 - Princípios da Qualidade pela ótica da Administração Púbica 

Ítem Princípios Comentários 

 

01 Satisfação do Cliente Os órgãos e as entidades públicas devem conhecer 
e ouvir os seus clientes internos e externos - que são 
os demais órgãos e entidades públicas, os 
servidores, e, principalmente, os cidadãos – que 
representam, na verdade, os legítimos destinatários 
da ação pública, estabelecendo mecanismos que 
viabilizem a parceria com eles e a superação das 
suas expectativas 
 

02 Envolvimento de Todos os 

Servidores 

A alta administração, o corpo gerencial e a base 
operacional devem envolver-se com a Qualidade, 
assumindo o compromisso com a melhoria contínua 
da Administração Pública. 
. 

03 Gestão Participativa A gestão pela Qualidade é participativa, ou seja:  
pressupõe a convocação dos servidores a participar 
da melhoria de seus processos de trabalho;  
estabelece a cooperação entre gerentes e 
gerenciados;  dissemina informações 
organizacionais;  compartilha desafios coloca a 
decisão o mais próximo possível da ação. 
 

04 Gerência de Processos O processo é o centro prático da gestão pela 
Qualidade. Isto significa: identificar e analisar os 
processos da organização; estabelecer metas de 
melhoria e aperfeiçoamento desses processos; 
avaliar os processos pelos resultados frente aos 
 clientes;  normalizar os estágios de 
desenvolvimento atingidos pelos processos 
 

 Valorização do Servidor 

Público 

A valorização do servidor público (cliente interno) é 
uma garantia ao cumprimento da missão da 
Administração Pública de atender com qualidade aos 
seus clientes externos - o cidadão. A valorização 
será função: da conscientização, pelo servidor, do 
sentido e do valor de sua missão;  da 
profissionalização do serviço público;  da avaliação 
do desempenho por resultados, a partir de objetivos 
bem definidos;  do reconhecimento do mérito. 
 

 Constância de Propósitos A alta administração tem o dever indelegável de 
estabelecer e compartilhar com toda a organização 
objetivos de longo prazo que permitam coerência e 
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efetividade de seus projetos e de suas ações. O 
planejamento estratégico é o instrumento por 
excelência do sistema de gestão pela Qualidade e 
fator de coerência do processo decisório 
 

 Melhoria Contínua A melhoria é um processo contínuo inesgotável e 
está alicerçada no estímulo à criatividade e no 
estabelecimento permanente de novos desafios 
 

 Não aceitação de erros O compromisso com o fazer certo deve ser um traço 
da cultura de uma organização pública de qualidade. 
O desconforto com o erro, e o combate ao 
desperdício são atitudes que evidenciam a 
internalização deste princípio. 
 

Fonte: Mare 1997, elaboração própria. 
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CAPÍTULO - 5 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

 
Este capítulo visa apresentar os métodos e técnicas de pesquisas utilizadas 

no estudo. Método é a forma de proceder ao longo do caminho. Na ciência, os 

métodos constituem instrumentos básicos que ordenam de início o pensamento em 

sistemas, traça de modo ordenado a forma de proceder do cientista ao longo de um 

percurso, para alcançar um objetivo (TRUJILLO FERRARI, 1982 apud ZANELLA, 

2006, p.19). 

 
Com este conceito descreve-se neste capítulo a forma de como a pesquisa 

será dirigida: o tipo e a descrição geral da pesquisa; caracterização da organização 

pesquisada; apresentação dos participantes do estudo; os instrumentos utilizados na 

pesquisa e a de coleta e análise de dados coletados. 

 

 

5.1-Tipo e descrição geral da pesquisa  

 

Segundo ZANELLA (2006), pesquisa é o processo por meio do qual as 

pessoas adquirem um novo conhecimento sobre si mesmo ou sobre o mundo em 

que vivem. É um método formal e sistemático de desenvolvimento do método 

científico. A pesquisa é utilizada para responder a um questionamento e resolver um 

problema teórico ou empírico.  

 
Esta pesquisa se classifica como pesquisa do tipo descritiva, de natureza 

qualitativa, pois o estudo retrata em sua abordagem uma realidade, que visa 

demonstrar através do método “estudo de caso” uma análise da gestão de 

processos e certificação ISO 9001-2008, na Fundação de Tecnologia do Estado do 

Acre.   
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5.2 - Caracterização da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre 

 
A Fundação de Tecnologia do Estado do Acre, criada pela Lei nº 871 de 24 

de setembro de 1987, como entidade jurídica de direito privado vinculada a então 

Secretaria de Indústria e Comércio, tinha como objetivo colaborar com o 

desenvolvimento tecnológico dos setores privado e público, primordialmente no 

campo de aplicação à indústria do Estado do Acre, concomitantemente, os esforços 

federais nesse campo. 

 
Em julho de 1991 através da Lei Complementar Nº 17, é alterada a 

constituição jurídica passando de direito privado para público e mudando a 

vinculação da instituição anteriormente vinculada a Secretaria de Indústria e 

Comércio para a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente. 

 
Em 1992 foi aprovado o Estatuto da FUNTAC publicado no Diário Oficial do 

Estado Nº 5.730 de 25 de fevereiro de 1992. 

• Ocorreram a partir de 1999 diversas alterações do Estatuto e Regimento 

Interno através dos seguintes documentos: Decreto 821 de 23 de junho de 

1999 – Altera o Estatuto e aprova o Regimento Interno da Instituição 

• Lei Complementar Nº 23 de Dezembro de 2003 – estabelece a nova estrutura 

Organizacional da FUNTAC e revoga a Lei 871/87. 

• Decreto Nº 11.262 de 20 de Dezembro de 2004 – aprova o novo Estatuto da 

FUNTAC. 

• Lei Complementar Nº 177 de 04 de Dezembro de 2007 – vincula a FUNTAC à 

Secretaria de Desenvolvimento Ciência e Tecnologia – SDCT e inclui em seus 

objetivos a operacionalização do Fundo de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico. 

• Decreto Nº 3.027 de 23 de maio de 2008 – estabelece a nova estrutura 

organizacional em consonância com nova nomenclatura adotada pelo 

Governo do estado do Acre. 
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       Apesar de todas as alterações legais ocorridas ao longo de sua história, a 

FUNTAC mantém sua característica principal de instituição de pesquisa tecnológica, 

ampliando os objetivos previstos inicialmente. 

 
             Missão - compete-lhe a FUNTAC proporcionar apoio às atividades dos 

diversos setores econômicos, através de modelo tecnológico apropriado à realidade 

regional inovando, adaptando e transferindo tecnologias de interesse regional.  

“Produzir soluções tecnológicas, priorizando o uso sustentável dos recursos naturais 

locais, para contribuir com melhoria da qualidade de vida da população.   

           

 5.3- Participantes e Amostra  

Como este trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa, pesquisa  onde o 

foco principal é conhecer e mostrar no resultado da pesquisa, variáveis dos 

processos e gestão da qualidade em órgão público, a pesquisa foi realizada com 

entrevistas presencial apenas com três participantes do estudo, primeiro: 

responsável pela implantação da gestão qualidade no órgão, segundo: membro 

Auditoria Interna e terceiro a Diretora Operacional, obtendo destas três fontes as 

principais informações do processo, pois tratam-se de participantes com maior 

envolvimento no processo de Certificação do órgão. 

 

 

5.4 Caracterização dos Instrumentos de Pesquisa 

 

Retratam-se nesta seção da pesquisa, os instrumentos de pesquisas 

utilizados para abordagem do tema, sendo o primeiro instrumento, o de análise 

documental, que envolve investigação em documentos internos e externos da 

organização e pode ser utilizado tanto na pesquisa quantitativa como qualitativa 

(ZANELLA, 2006), e o segundo instrumentos de investigação é o de entrevista. 

Semi-estruturada.  
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Entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas 

obtenha informações a respeito de determinado assunto. É a técnica mais utilizada 

nas pesquisas qualitativas (LAKATOS: MARCONI, 1990 apud ZANELLA, 2006, 

p.117).  

 

CAPÍTULO 6 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Neste capítulo serão expostos e discutidos os resultados do achado da 

pesquisa, iniciando com narração dos dados coletados na pesquisa através dos 

instrumentos de pesquisa documental e entrevistas. A Fundação de Tecnologia do 

Estado do Acre é uma instituição Governamental com uma complexidade muito 

grande de governança, com muitas ações em práticas desde a sua fundação em 

1987, identificando como uma de suas características, agenda lotada de 

compromisso.  

 
             Gostaria aqui de expor as ações da FUNTAC em um perímetro mais 

abrangente, mas em função de limitações de disponibilidade de tempo para obter 

ferramentas de coletas de dados concretas, é que foi priorizado com maior 

importância na coleta para as pesquisas, os dados só a partir do período de 2008 a 

2010, pois se trata do período em se que se deu mais ênfase para padronização dos 

processos e início da implantação da Gestão da Qualidade FUNTAC, objetivo fim da 

pesquisa. 

 

 

6.1 – Histórico e Implantação ISO 9001 na FUNTAC – Análise 
Documental 
 
 
 

A FUNTAC vem buscando  evoluir nas questões relacionadas a processos 

de melhoria continua e na busca pela excelência. Em 2007 aderiu ao Projeto de 

Modernização da Gestão dos Institutos de Tecnologia da Região Norte 

(GESNORTE), a ser executado pela Fundação Centro de Análise, Pesquisa e 
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Inovação Tecnológica (FUCAPI), com o apoio da Financiadora de Estudos e 

Projetos (FINEP). No mesmo ano iniciou o processo de implantação do Sistema de 

Gestão da Qualidade que, passou por várias etapas (FUNTAC, 2009).  

 

Através de dados coletados em instrumento de pesquisa documental, foi 

identificado que a FUNTAC já passou por um processo de certificação ISO 9001 na 

Fábrica de Preservativos Masculino de Xapuri – ACRE administrada pela FUNTAC, 

através de convênio com o Fundo Nacional de Saúde  em paralelo a implantação na 

fábrica de preservativas a FUNTAC já debatia  a implantação do sistema.(FUNTAC, 

2009) 

A Diretoria da FUNTAC traçou como uma de suas metas de seu 

planejamento estratégico para o quadriênio de 2007 a 2010, realizado em  agosto de 

2007 a implantação  ISO 9001:2008 como forma de melhorar seus processo  em 

toda sua magnitude (FUNTAC, 2009) 

 
Aproveitando que para o estado, à adoção de avaliação de conformidade, é 

uma ferramenta que fortalece o poder regulatório das instituições públicas, sendo 

um instrumento eficiente de proteção à saúde e segurança do consumidor e ao meio 

ambiente. A Avaliação instrumentaliza as atividades regulamentadoras 

estabelecidas pelos órgãos reguladores (Relatório Atividades da Qualidade 

(FUNTAC, 2009). 

 
Em outro momento, o Projeto de Implantação de Centro de Estudos 

Tecnológicos em Produtos Naturais no Estado do Acre, um convênio entre FUNTAC/ 

FNMA/NMA, seria o setor de mais urgente de certificação, pois  contemplava em sua 

meta  o credenciamento do laboratório. 

 
Foram realizadas algumas etapas para o credenciamento entre elas: 

primeiro elaborou-se um manual da qualidade, com elaboração dos procedimentos e 

ações necessárias para a melhoria da qualidade e segundo foi realizado pelo  

Engenheiro  Edson Carlos Stavale, consultor e especialista em Laboratórios com 

data de 10 de abril de 2007, um relatório de diagnóstico mostrando os caminhos  

que deveria m ser percorridos para a acreditarão do laboratório. 

 
Este passo foi importante, pois se constatou a necessidade da implantação 

de um Sistema de Gestão da Qualidade de forma global, baseado na ISO 9001:2008 
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e a acreditarão dos Laboratórios na NBR ISO/IEC 17.025:2005, processos estes que 

se encontram em curso.  

 
A Instituição também criou a figura do Gerente da Qualidade que está 

conduzindo, juntamente com o Comitê da Qualidade, a efetivação das seguintes 

ações para implantação das normas cujos processos encontram-se bem avançados: 

 
Implantação de software para automação dos processos da qualidade, que 

atenda os requisitos da NBR ISO 9001:2008, a serem implantados na FUNTAC; 

 
Ampliação da abrangência do software do programa de gerenciamento das 

atividades de laboratório, bem como, remodelagem da pagina da FUNTAC na WEB, 

ambos os serviços a serem implantados na sede da FUNTAC; 

 
Realização de serviços de calibração, ajustes, validação e qualificação 

técnica de instrumentos, reconhecida pela RBC – Rede Brasileira de Calibração, 

para efetuar a calibração de equipamentos dos laboratórios da FUNTAC. 

 
O Sistema Integrado da Qualidade foi implantado na fábrica e compreende o 

cumprimento das exigências da ANVISA quanto as Boas Práticas de Fabricação 

para produção de produtos para a saúde e correlatos e a Norma ISO 9001; 

 
• Implantação de um sistema de gerenciamento de normas técnicas; 

• Formação de Auditor Líder em Sistemas de Gestão da Qualidade - RAC, 

BATALAS e COMPEJ; 

• Elaboração de cartilha de padronização do documental da FUNTAC. 

Com a certificação da FUNTAC e a acreditação dos seus Laboratórios a instituição 

estará preparada para: 

• Realizar avaliações de conformidade de produtos, para que possam integrar a 

Rede Brasileira de Laboratório de Ensaios – RBLE (NBR ISO/IEC 17025); 

• Treinar e capacitar o corpo técnico da Instituição, para que possam realizar os 

processos internos de acordo com os preceitos normativos; 

• Estreitar parcerias com Instituições de Pesquisa e de Acreditação (INMETRO, 

SENAI, IEL); 
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• Apoiar programas de qualidade implantados no Estado (Programa Brasileiro 

de Qualidade e Produtividade do Habitat – PBQP-H e Programas Setoriais da 

Qualidade PSQ); 

• Atuar como laboratório credenciado ao INMETRO, para atuar com mediador, 

nos ensaios de produtos apreendidos. 

 

 

6.1.2– Atividades desenvolvidas e definidas da seguinte forma: 

Contratação da empresa H Nehrer Consultoria em Gestão para 

implantação do Sistema de Gestão da Qualidade, baseado nos requisitos da 

Norma NBR ISO 9001 e NBR ISO/IEC 17025, visando a certificação da 

Fundação de Tecnologia do Acre em três processos  (NBR ISO 9001) e 

acreditação  de três laboratórios junto ao INMETRO, de forma que os mesmo 

possam  integrar a Rede Brasileira de Laboratório de Ensaios – RBLE (NBR 

ISO/IEC 17025)  no município de Rio Branco –Acre; 

 
 Elaboração das minutas dos procedimentos sistêmicos e manual da 

qualidade da FUNTAC e os dos aplicados aos laboratórios baseados 

respectivamente nas normas NBR ISO 9001:2008 e NBR ISO 17.025:2005, que são 

eles: 

 
MGQ-SI v 00; 

MGQ-LAB v 00; 

PGQ-SI-01 Controle docs e regs  V 00; 

PGQ-SI-02 Análise Crítica pela a direção  V 00; 

PGQ-SI-01 Admissão e treinamento de funcionários  V 00 

PGQ-SI-01 Auditorias internas  V 00; 

PGQ-SI-01 Controle de produto NC, AC e AP  V 00 

PGQ-LAB-01 Aquisição de séricos e suprimentos; 

PGQ-LAB-08 Recebimento 

 
Lista de inscrição de 03 palestras realizadas, com os temas NBR/ISO 

9001:2008 e NBR/ISO/IEC 17025:2005 a alta direção, gerencia e funcionários da 

FUNTAC; 
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Curso de Metrologia e Confiabilidade Metrológica; 

Curso de Cálculo Incerteza de Medição; 

Curso de Formação de Auditores Interna. 

 
 Realização reuniões setoriais divulgando a estrutura da documentação do 

SGQ, divulgação da missão, visão de futuro e política da qualidade da FUNTAC e 

ainda a disponibilização dos documentos padrões a serem implementados nos 

setores: administração, Gerência do Departamento de Desenvolvimento 

Institucional, qualidade, UCEGEO, laboratórios de cerâmica, produtos naturais, 

madeira e sementes uma minuta dos procedimentos relativa a cada área. 

 
Contratação da empresa EPM Expert especializada no segmento de 

software para automação dos processos da qualidade, que atenda os 

requisitos da NBR ISO 9001, a serem implantados na sede da FUNTAC 

localizados no município de Rio Branco – Acre;  

 
Já Foram desenvolvidas todas as estruturas funcionais (Funções específicas 

também poderão ser contempladas) e suas hierarquias serão definidas pelos fluxos 

dos processos de trabalho, priorizando a formação de grupos de trabalho, através da 

seleção de níveis funcionais que deverão ter acesso ao mesmo conjunto de 

documentos (Biblioteca de Documentos). 

 
Agruparam-se as informações por grupos de trabalho seguindo os critérios 

de orientação da organização. Estar orientações poderão seguir quaisquer critérios 

que perfizerem necessários. Estruturas de orientação Geográfica, Matricial, 

Departamental, Projetos, etc. poderão ser contemplados.  

 
A empresa ACREINFO especializada no segmento de software, para 

ampliação do programa de gerenciamento das atividades de laboratório, bem 

como, remodelagem da pagina da FUNTAC na WEB, está realizando as 

alterações necessárias na página da INTERNET e no ambiente da INTRANET 

da FUNTAC no endereço www.funtac.ac.gov.br. 

 
Contratação da empresa UNOTERM para realização de serviços de 

calibração, ajustes, validação e qualificação técnica de instrumentos, reconhecida 
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pela RBC – Rede Brasileira de Calibração, para efetuar a calibração de 

equipamentos dos laboratórios da FUNTAC, localizados no município de Rio Branco 

Acre. 

 
Estão em processo de licitação e/ou elaboração de contrato os Termos 

de Referência a serem financiado pelo projeto BID, que são: contratar 

serviços de Certificação de Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com a 

Norma NBR ISO 9001:2008 na Fundação de Tecnologia do Estado do Acre – 

FUNTAC, cito a Avenida das Acácias, Lote I, Zona A Distrito Indústria, Rio 

Branco – Acre. 

 
  Contratação de empresas especializadas para realização de 

capacitação nas áreas tecnologia do concreto e argamassa, solos e cerâmica 

vermelha, madeira, qualidade e na administrativa, sendo os mesmo a serem 

ministrados na Fundação de Tecnologia do Estado do Acre – FUNTAC, cito a 

Avenida das Acácias, Lote I, Zona A Distrito Indústria, Rio Branco - Acre. 

• Lote I: Capacitação de técnicos e laboratorista em ensaios de 

Tecnologia de Cerâmica Vermelha 

• Lote II: Capacitação de técnicos e laboratorista em ensaios de  
Tecnologia em Concreto e Argamassa  

• Lote III: Capacitação de técnicos e laboratorista em ensaios de 
Tecnologia em Madeira. 

 

 

6.1.3 - Dados coletados das entrevistas no Setor da Qualidade   

 

O entrevistado do setor de qualidade foi o gerente da área da qualidade na 

pessoa do senhor Willian Abreu que expôs o seguinte status da implantação ISO na 

FUNTAC: 

 
O entrevistado falou das necessidades da implantação do sistema, para 

melhoria continua nos seus processos, credibilidade com os clientes internos e 

externos, propor serviços de qualidade aos seus parceiros e diminuição de custos. 
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Para ele existem vários fatores que influenciaram positivamente, para que a 

direção da FUNTAC tomasse a decisão de implantar o Sistema da qualidade na 

Instituição: 

• Convivência com a certificação através de um departamento que a FUNTAC 

administra através de um convênio como ministério da saúde, 

denominada Fábrica de Preservativos masculino localizada no município 

de Xapuri-Acre;  

• Total apoio do Governo do Estado que incentiva a gestão da qualidade nos 

órgãos públicos;   

• Reconhecimento de mercado no que compete às suas ações de desenvolver 

ciência e tecnologias voltadas para o desenvolvimento sustentável. 

 
           O entrevistado falou das várias etapas que o processo já passou que 

começando pela sua indicação como responsável da qualidade no órgão como:  

 
• Elaboração do manual da qualidade; 

• Softaware de alimentação dos sistema; 

• Controle documentos;  

• Capacitação em cursos dos envolvidos;  

• Formação de equipe de auditores internos;  

• Treinamentos dos auditores  

• Demonstração do programa em todos os setores como forma de  

aprendizagem, elaboração e apresentação dos procedimentos por área. 

• Realização de auditorias internas 

• Contratação da empresa de consultoria em Gestão da qualidade 

 
 Na opinião do entrevistado nas reuniões setoriais que são realizadas 

periodicamente, para demonstração do status da certificação, já dar para perceber o 

interesse em grupo. 

 
       Conforme o entrevistado já foi realizado neste estágio de implantação duas 

auditorias com os auditores internos nos setores do órgão. 
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  O entrevistado também expôs alguns fatores que influíram no atraso da 

certificação da FUNTAC que estava prevista para o final de novembro de 2011 

como:  

• Primeiro fator, a troca de direção, mesmo que a nova diretoria tenha o 

conhecimento do processo, há outras interpretações para dar continuidade; 

• Segundo fator, a questão do aprendizado, são poucos capacitados e muitos a 

capacitar;  

•  Terceiro fator, a cultura organizacional, oriundas de gestões anteriores. 

 
            Conforme o entrevistado as dificuldades existem, mas há um esforço voltado 

para a questão da qualidade na FUNTAC, onde a alta direção está propondo um 

maior desempenho vendo pela ótica dos valores e princípios da FUNTAC, para que 

a certificação aconteça até março de 2002. 

 

 
6.1.4 – Dados da coleta com entrevista com uma participante da 

equipe de auditores interno 

 

            A entrevistada falou sobre o curso realizado na área de auditoria da 

qualidade, com uma empresa que têm experiência na área de capacitação, que 

adquiriu conhecimento para poder trabalhar na auditoria interna, com o intuito de 

preparar os setores para auditoria da certificação. 

 
            Outro ponto importante citado pela entrevistada é que as auditorias internas 

são instrumentos necessários de melhoria de processos numa instituição, que elas 

dão suporte para que as atividades sejam realizadas de conformidade com os 

procedimentos descritos por setor.  

 
             A entrevistada informou que foram realizadas duas auditorias, e que as 

auditorias são realizadas por um auditor já treinado e outro em treinamento como 

forma de aprendizado. 

 
          Quanto a possíveis impactos causados pela as auditorias preliminares, ela 

identificou que, nem todos dominam as atividades propostas nos procedimentos 

informados por setores, uma questão do aprendizado.  
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          Outro fator importante identificado nas auditorias, segundo a entrevistada é 

que todos os funcionários já tomaram conhecimento de que a empresa vai se 

certificar e que precisa do envolvimento de todos. 

 
         Finalizando a entrevistada concluiu que o processo de certificação no órgão já 

faz sentido e que no seu entender vai trazer grandes proporções de melhorias. 

  

 

6.1.5 Dados coletados na entrevista com a Diretora Operacional 

 

 A entrevistada nos informou que mesmo que a FUNTAC, tenha sua gestão 

voltada a processos, ainda assim existem dificuldades de aprendizado na 

organização quanto ao manual de procedimentos. 

 
 A entrevista: explica que existe uma escassez muito grande de funcionários,  

sem pessoal suficiente para atender a demanda dos processos e dar suporte para o 

aprendizado, mesmo assim este fator não ameaça a implantação da qualidade, pois 

providências estão sendo tomadas para suprir esta limitação. 

             
              A entrevistada frisou a importância da elaboração dos procedimentos 

realizados por cada setor, um dos requisitos para padronizar os processos como 

forma de melhoria no andamento dos processos. 

 
            Quanto ao envolvimento da entrevistada no processo da certificação, a 

mesma falou dos grandes desafios enfrentados até agora, pois um processo de 

certificação não depende só da alta direção e sim de todos, explicando que ela tem 

uma grande responsabilidade quanto ao aprendizado, motivação e resultados. 

 
 Quanto a resultados, a entrevistada disse que mesmo com algumas falhas 

ocorrido ao longo do processo que culminou no atraso da certificação, numa visão 

sistêmica a entrevistada cita como resultado, a forma de como está sendo conduzida 

a interação da alta direção com os subordinados, dando como exemplo as reuniões 

participativas, onde todos são informados do que está acontecendo na instituição.   
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  Finalizando a entrevistada disse que a certificação pode ser considerada 

uma realidade na FUNTAC, mas muito ainda se tem a fazer até a sua certificação, 

principalmente obedecer as instruções de melhoria contínua, o nome já disse, o 

processo existe, mas a melhoria é uma constante.  

 

6.1.6 – Análise dos dados coletados das entrevistas e Documental 

 

 No Programa da Gestão da Qualidade Participativa, uma gestão pública 

para implantar um sistema da qualidade deve ser observado os princípios da 

qualidade citados pelo Programa, classificados pela ótica do setor público (MARE, 

1997). 

              Como o processo de certificação ainda está em andamento, não se pode 

mensurá-lo pela observação dos princípios em sua integra, como foi visto tanto na 

análise em documentos como nas entrevistas, a certificação da FUNTAC é uma das 

ações precisas do órgão. 

 
             Um ponto importante da análise é que  a FUNTAC é um órgão que tem suas 

ações voltadas para o Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia no Estado do Acre, 

com uma referência muito boa a nível nacional. 

 
             Neste sentido vale ressaltar que a certificação do órgão vem acrescentar 

nas melhorias do desempenho dos processos, pois se trata de um órgão de muitas 

ações e que busca desenvolver suas atividades com eficiência e eficácia criando 

expectativas de melhorias voltadas para o cliente.  

 
            Vale ressaltar de que, na certificação na FUNTAC será agregada valores 

existentes dentro do contexto organizacional, dando ênfase ao encontro com os 

princípios e requisitos das normas de certificação.  

 
             Pelo fato do Programa de Implantação da Gestão da Qualidade na FUNTAC 

se encontrar em andamento, ainda não se pode qualificar em toda sua dimensão 

quanto às ações do órgão para com a qualidade baseada em todos os princípios. 

  
            Pode-se diagnosticar até aqui, que o processo em seu âmbito parcial, 

notadamente transcorre dentro das normalidades de um processo de certificação, 
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salvo algumas imparcialidades causadas por motivos administrativos, mas nada que 

não seja insolúvel. 

 
          Quanto aos princípios da qualidade discriminados no Programa da Gestão da 

Qualidade Participativa na administração pública, pode se dizer que o processo de 

gestão da qualidade, dentro do que já foi feito até agora, obedece alguns parâmetros 

dos princípios como: 

• A satisfação do cliente, que conforme missão e valores do órgão a sua 

gestão é voltada para o cliente tanto interno como externo; 

• Quanto ao envolvimento de todos, percebi que ainda falta o chamado geral 

de envolvimento, pelos dados que foram coletados os funcionários já sabem 

da existência do processo, mas ainda não entende em toda sua 

complexidade, não há tanta motivação. 

• Na gestão participativa, nota-se que já existe uma interação entre a direção 

e os subordinados, pois quase todos os funcionários participam das reuniões 

periódicas, para conhecimento das ações da FUNTAC. 

• Não foi identificada na coleta de dados a conduta da valorização do servidor 

público. 

• Constância de Propósitos, o planejamento estratégico do órgão é realizado 

de quatro em quatro anos entre os órgãos e as às diretrizes do Governo 

Estadual, que estabelece as metas e objetivos de cada órgão.  

• Quanto à melhoria continua no órgão, foi identificado que existe na execução 

de suas atividades, a aplicabilidade do princípio de melhoria contínua em sua 

íntegra, constatada pela preocupação que o órgão tem de se manter 

reconhecido como um órgão de referência. 

 
         Como foi descrito no trabalho às práticas para a certificação ISO 9001-2008, 

ainda não estão prontas em todos os setores do órgão, sendo identificadas até o 

momento algumas práticas na área administrativa. Vale ressaltar que a FUNTAC é 

um grande complexo público e que a certificação vai atingir toda sua complexidade, 

mas depende de recursos públicos e os recursos são liberados dependendo das 

prioridades do governo. 

 
Conforme abordagens sobre a gestão burocrática que foi substituída pela 

Gestão Gerencial proposta por BRESSER PEREIRA muitos preconizam sobre as 
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marcas deixadas pela gerência burocrática nos organismos públicos, neste sentido 

na pesquisa foram encontrados alguns dessas marcas, que são característicos da 

burocracia, como: centralização, aprendizado e cultura organizacional. 

 
           Finalizando a análise do processo de certificação da FUNTAC, mesmo em 

andamento, deu para diagnosticar que pelo fato de se tratar de uma instituição 

pública com atributos de referência pelos serviços prestados, não há ameaças 

quanto a não creditação, os pontos fracos encontrados tendem a serem 

solucionados ao longo do processo.  
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 
              Como o maior objetivo dessa pesquisa era de descobrir variáveis da dentro 

de uma gestão de processos e certificação ISO 9001 na Fundação de Tecnologia do 

acre. Como foi descrito no trabalho, às práticas para a certificação ISO 9001-2008, 

ainda não estão prontas em todos os setores do órgão, sendo identificadas até o 

momento algumas práticas na área administrativa. Vale ressaltar que a FUNTAC é 

um grande complexo público e que a certificação vai atingir todos os setores do 

órgão. 

             FUNTAC mantém uma linha de trabalho com indicadores voltados para a 

eficiência e a eficácia, neste sentido, com suas estratégias delimitadas no seu 

planejamento estratégico que é feito e acompanhado de conformidade com as 

diretrizes governamentais. 

 
 A FUNTAC em sua gestão já adota alguns princípios da Gestão da 

Qualidade Total segundo ISO 9001:2008 e que são citados como ordem pelo 

Programa da Gestão da Qualidade Participativa voltada para o setor público (maré, 

2007), que são eles: foco no cliente, abordagem de processos e melhoria contínua.. 

 
             Com foco nesses princípios e outros não citados, pode-se dizer que a 

Fundação consegue desenvolver suas atividades voltadas apara a excelência e 

eficácia, dando ênfase ao cumprimento de suas ações em busca dos resultados.   

 
 Neste sentido é interessante salientar que o sistema de gestão da qualidade 

foi projetado e aprovado em planejamento estratégico com a equipe de governo, 

significando que a certificação da FUNTAC é de ordem superior, facilitando assim, o 

processo de contratação, por está dentro do orçamento público. 

 
              Este indicador é um dos fatores positivos para que a certificação da 

FUNTAC aconteça dentro dos parâmetros normais para certificação da Gestão da 

Qualidade da ISO 9001:2008, o relatório e gestão da FUNTAC, apresentado ao TCE 

anualmente em caráter obrigatório como um dos requisitos da prestação de conta, é 

considerado um indicador de avaliação de desempenho do órgão.   
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               Foram encontradas variáveis no andamento do processo, como as 

expectativas de melhorias observadas empiricamente: na estrutura organizacional, 

no ambiente de trabalho, capacitação dos funcionários, melhorias salariais, 

reconhecimento, crédito com parceiros.  

 
             Nos passos dados até agora pela FUNTAC, no caminho para certificação 

ISO 9001:2008, a gestão da qualidade já percorreu vários caminhos conforme 

especificados nos dados coletados no órgão são pontos importantes para chegar a 

fase de conclusão, nesses passos a instituição avançou muito em seu propósito de 

certificação. 

 
O estudo realizado na FUNTAC deu para clarificar que, a gestão de 

processos e certificação em órgão público é possível, depende dos gestores. No 

caso da FUNTAC foi bem notado que o seu corpo direcional procura desenvolver 

suas atividades, que já obedecem automaticamente às leis de Diretrizes 

Governamentais, sua visão sistêmica de trabalho é uma ferramenta que condiz com 

os conceitos da nova gestão imposta pela globalização. 

  
Finalizando, seria muito importante que todos os órgãos públicos, 

adotassem em seu modelo de gestão, os princípios adotados pela gestão da 

qualidade, com certeza não haveria tantas reclamações dos usuários públicos e 

conseqüentemente aumentaria os níveis de eficiência e eficácia. Uma reflexão para 

todos.    
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APÊNDICE A- ROTEIRO DAS ENTREVISTAS  

 
 
 
 
 
 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
ALUNA: ZENILA SOUTO DE LIMA 

 
 
 
 
 

                                                      
 
Área da Certificação 

 
Entrevistado: Responsável pelo processo de certificação 
 
1-Quando e por que se viu a necessidade de certificação do órgão? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2-Em sua opinião quais os benefícios da certificação no órgão de imediato? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3-Em sua opinião  existe um envolvimento e bom censo por parte da diretoria? 
           (   ) Sim 
           (   ) Não 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4-Você percebe entusiasmos por parte dos colaboradores?  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5-Na sua visão a certificação do órgão terá melhorias em todas áreas em sua íntegra 
ou em algumas áreas mais e outras menos?------------------------------------------------------ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6-Como está o andamento do processo até o momento? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7-Fale sobre o grau de satisfação das auditorias  já realizadas 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8-Qual a data prevista para a certificação?    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Auditoria Interna 
 
Entrevistado: um membro da auditoria interna 
 
9-Os auditores internos receberam instrução de auditoria de que forma? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
10-O que significa as auditorias internas no processo da certificação? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
11-Como são realizadas auditorias internas? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
12-Quais são os critérios de avaliação? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
13-Em sua opinião, as auditorias internas já estão dando sustentabilidade ao 
processo? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
14-Em sua opinião as auditorias já realizadas influenciaram no processo? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Área Administrativa 
 
15- Entrevistada: Diretora Operacional. 
 
 
16-Em sua opinião o sistema de processos já existe na organização, neste aspecto o 
órgão tem menos dificuldade na certificação?  

        (    )Sim 
        (    ) Não 

 
17-Que achou de importante  quando se falou a primeira em vez em certificação? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18-Qual o seu envolvimento no processo? 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19-Em sua opinião a certificação traz melhorias em que aspectos na sua área? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 20-Você tem encontrado dificuldades quanto a aceitação e aprendizado dos 
colaboradores de sua área quanto as normas da certificação? 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21-O órgão está com o processo de certificação em andamento, mesmo assim você 
já pode falar de resultados? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO A – REQUISITOS DO SISTEMA DA GESTÃO DA QUALIDADE 

Tabela 7: Sistema da Qualidade de Gestão da Qualidade 
 

Item 
 

Requisitos Discriminação 

01 Requisitos Gerais 
A organização deve estabelecer, documentar, 
implementar e manter um sistema de gestão da 
qualidade, e melhorar continuamente a sua 
eficácia de acordo com os requisitos desta 
Norma. 
 

02 Generalidades 
 
Documentação do sistema de gestão da 
qualidade  

03 Manual da Qualidade 
A organização deve estabelecer e manter um 
manual da qualidade  

04 Controle de Documentos 
Os documentos requeridos pelo sistema de 
gestão da qualidade devem ser controlados. 
Registros da qualidade são um tipo especial de 
documento e devem ser controlados de acordo 
com os requisitos apresentados em Um 
procedimento documentado deve ser 
estabelecido para definir os controles necessários 
 
  

05 Controle de registros da 
qualidade 

Registros devem ser estabelecidos e mantidos 
para prover evidências da conformidade com os 
requisitos e da operação eficaz do sistema de 
gestão da qualidade. Registros devem ser 
mantidos legíveis, prontamente identificáveis e 
recuperáveis. Um procedimento documentado 
deve ser estabelecido para definir os controles 
necessários para identificação, armazenamento, 
proteção, recuperação, tempo de retenção e 
descarte dos registros da qualidade 
 
 

 
FONTE: Normas NBR ABNT ISO 9001:2008, elaboração própria 
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ANEXO B – REQUISITOS DA RESPO0NSABILIDADE DA DIREÇÃO 
 
 
Tabela: 7 - Responsabilidade da Direção 
 

Item Responsabilidade da 
Direção 

 
 

Discriminação 

01 Comprometimento da 
Direção 

A Direção deve fornecer evidência do seu 
comprometimento com o desenvolvimento e com a 
implementação do sistema de gestão da qualidade, 
e com a melhoria contínua de sua eficácia 
 

02 Foco no Cliente A Direção deve assegurar que os requisitos do 
cliente sejam determinados e atendidos com o 
propósito de 
aumentar a satisfação do cliente . 
 

03 Política da Qualidade A Direção deve assegurar que a política da 
qualidade 
 
 

04 Objetivo da qualidade A Direção deve assegurar que os objetivos da 
qualidade, incluindo aqueles necessários para 
atender aos requisitos do produto sejam 
estabelecidos nas funções e nos níveis pertinentes 
da organização.Os objetivos da qualidade devem 
ser mensuráveis e consistentes com a política da 
qualidade. 
 

05 Planejamento A Direção deve assegurar que o planejamento do 
sistema de gestão da qualidade seja realizado de 
forma a satisfazer os requisitos citados em 4.1, 
bem como os objetivos da qualidade, e a 
integridade do sistema de gestão da qualidade seja 
mantida quando mudanças no sistema de gestão 
da qualidade são planejadas e implementadas. 
 

06 Responsabilidade, e 
autoridade 

A Direção deve assegurar que as 
responsabilidades e a autoridade sejam definidas e 
comunicadas em toda a organização 
 

07 Representante da direção O representante membro da administração da 
organização que, fora de outras responsabilidades, 
deve ter responsabilidade e autoridade para  
assegurar que os processos necessários para o 
sistema de gestão da qualidade sejam 
estabelecidos, implementados e mantidos,  relatar 
à Alta Direção o desempenho do sistema de gestão 
da qualidade e qualquer necessidade de melhoria, 
e  assegurar a promoção da conscientização sobre 
os requisitos do cliente em toda a organização. 



53 
 

 

 
08 Comunicação interna A Direção deve assegurar que sejam 

estabelecidos, na organização, os processos de 
comunicação apropriados e que seja realizada a 
comunicação relativa à eficácia do sistema de 
gestão da qualidade. 
 

09 Análise critica pela direção A Direção deve analisar criticamente o sistema da 
qualidade da organização, a intervalos planejados, 
para assegurar sua contínua adequação, 
suficiência e eficácia. Deve incluir a avaliação de 
oportunidades para melhoria e necessidade de 
mudanças no sistema de gestão da qualidade, 
incluindo a política da qualidade e os objetivos da 
qualidade 
 

10 Entradas para a análise 
crítica 

Devem incluir informações sobre: resultados de 
auditorias, realimentação de cliente desempenha 
de processo e conformidade de produto, situação 
das ações preventivas e corretivas, ações de 
acompanhamento sobre as análises críticas 
anteriores pela direção, mudanças que possam 
afetar o sistema de gestão da qualidade, e 
recomendações para melhoria. 
 

11 Saídas da análise crítica Devem incluir quaisquer decisões e ações 
relacionadas a  melhoria da eficácia do sistema de 
gestão da qualidade e de seus processos, melhoria 
do produto em relação aos requisitos do cliente, e  
necessidade de recursos. 
 

 
FONTE: Normas NBR ABNT ISO 9001:2008, elaboração própria. 
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ANEXO C – REQUISITOS DA GESTÃO DE RECURSOS 

 

Tabela: 8 – Gestão de Recursos 

Item Requisitos Discriminação 

 

01 Provisão de recursos A organização deve determinar e prover recursos  
necessários para  implementar e manter o sistema 
de gestão da qualidade e melhorar continuamente 
sua eficácia, e  aumentar a satisfação de clientes 
mediante o atendimento aos seus requisitos 
 

02 Recursos humanos 
Generalidades 

As pessoas que executam atividades que afetam a 
conformidade com os requisitos do produto devem 
ser competentes, com base em educação, 
treinamento, habilidade e experiência apropriados 
 

03 Competência, 
treinamento e 

conscientização 

A organização deve: determinar a competência 
necessária para as pessoas que executam trabalhos 
que afetam a conformidade com os requisitos do 
produto, onde aplicável, prover treinamento ou 
tomar outras ações para atingir a competência 
necessária, avaliar a eficácia das ações executadas, 
assegurar que o seu pessoal está consciente quanto 
à pertinência e importância de suas atividades e de 
como elas contribuem para atingir os objetivos da 
qualidade, e manter registros apropriados de 
educação, treinamento, habilidade e experiência. 
 

04 Infra-estrutura A organização deve determinar prover e manter a 
infra-estrutura necessária para alcançar a 
conformidade com os requisitos do produto. A infra-
estrutura inclui, quando aplicável, edifícios, espaço 
de trabalho e instalações associadas, equipamentos 
de processo (tanto materiais e equipamentos quanto 
programas de computador), e  serviços de apoio 
(como sistemas de transporte, comunicação ou 
informação 
 

05 Ambiente de trabalho A organização deve determinar e gerenciar o 
ambiente de trabalho necessário para alcançar a 
conformidade com os requisitos do produto.  O 
termo "ambiente de trabalho" se refere àquelas 
condições sob as quais o trabalho é executado, 
incluindo fatores físicos, ambientais e outros (tais 
como ruído, temperatura, umidade, iluminação e 
condições meteorológicas. 
 

 

FONTE: Normas NBR ABNT ISO 9001:2008, elaboração própria. 
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ANEXO D – REQUISITOS DA REALIZAÇÃO DE PRODUTOS 

 

 

 

Tabela 09: Realização do Produto 

Item Requisitos Discriminação 

 

01 Planejamento da realização 

do produto 

A organização deve planejar e desenvolver os 
processos necessários para a realização do 
produto. O planejamento da realização do produto 
deve ser consistente com os requisitos de outros 
processos do sistema de gestão da qualidade 

02 Processos relacionados ao 
cliente e. Determinação de 
requisitos relacionados ao 

produto 

organização deve determinar  os requisitos 
especificados pelo cliente, incluindo os requisitos 
para entrega e para atividades de pós-entrega,  
os requisitos não declarados pelo cliente, mas 
necessários para o uso especificado ou 
pretendido, onde conhecido, requisitos 
estatutários e regulamentares aplicáveis ao 
produto, e  quaisquer requisitos adicionais 
considerados necessários pela organização 

03 Análise crítica dos 

requisitos relacionados ao 

produto 

A organização deve analisar criticamente os 
requisitos relacionados ao produto. Esta análise 
crítica deve ser realizada antes da organização 
assumir o compromisso de fornecer um produto 
para o cliente (por exemplo, apresentação de 
propostas, aceitação de contratos ou pedidos, 
aceitação de alterações em contratos ou pedidos) 
e deve assegurar que: os requisitos do produto 
estão definidos; os requisitos de contrato ou de 
pedido que difiram daqueles previamente 
manifestados estão resolvidos, e; a organização 
tem a capacidade para atender aos requisitos 
definidos 

04 Comunicação com o cliente A organização deve determinar e tomar 
providências eficazes para se comunicar com os 
clientes em relação a:  informações do produto; 
 tratamento de consultas, contratos ou pedidos, 
incluindo emendas, e;  realimentação do cliente, 
incluindo suas reclamações. 

05 Projeto e desenvolvimento 

Planejamento do projeto e 

desenvolvimento 

A organização deve planejar e controlar o projeto 
e desenvolvimento de produto. Durante o 
planejamento do projeto e desenvolvimento a 
organização deve determinar: os estágios do 
projeto e desenvolvimento; a análise crítica, 
verificação e validação que sejam apropriadas 
para cada fase do projeto e desenvolvimento, e  
as responsabilidades e autoridades para projeto e 
desenvolvimento 
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06 Entradas de projeto e 

desenvolvimento 

Entradas relativas a requisitos de produto devem 
ser determinadas e registros devem ser mantidos  
Estas devem incluir: requisitos de funcionamento 
e de desempenho; requisitos estatutários e 
regulamentares aplicáveis; onde aplicáveis 
informações originadas de projetos anteriores 
semelhantes, e; 

d) outros requisitos essenciais para projeto e 

desenvolvimento 

07 Saídas de projeto e 

desenvolvimento 

As saídas de projeto e desenvolvimento devem 
ser apresentadas em uma forma adequada para a 
verificação em relação às entradas de projeto e 
desenvolvimento, e devem ser aprovadas antes 
de serem liberadas. As saídas de projeto e 
desenvolvimento devem a) atender aos requisitos 
de entrada para projeto e desenvolvimento, b) 
fornecer informações apropriadas para aquisição, 
produção e prestação de serviço,  conter ou 
referenciar critérios de aceitação do produto, e 
 especificar as características do produto que são 

essenciais para seu uso seguro e adequado 

08 Análise crítica de projeto e 

desenvolvimento 

Análises críticas sistemáticas de projeto e 
desenvolvimento devem ser realizadas, em fases 
apropriadas, de acordo com disposições 
planejadas para: avaliar a capacidade dos 
resultados do projeto e desenvolvimento em 
atender aos requisitos, e  identificar qualquer 
problema e propor as ações necessárias 

09 Verificação de projeto e 

desenvolvimento 

A verificação deve ser executada conforme 
disposições planejadas para assegurar que as 
saídas do projeto e desenvolvimento estejam 
atendendo aos requisitos de entrada do projeto e 
desenvolvimento. Devem ser mantidos registros 
dos resultados da verificação e de quaisquer 
ações necessárias  

10 Validação de projeto e 

desenvolvimento 

A validação do projeto e desenvolvimento deve 
ser executada conforme disposições planejadas 
assegurar que o produto resultante seja capaz de 
atender aos requisitos para aplicação 
especificada ou uso pretendido, onde conhecido. 
Onde for praticável, a validação deve ser 
concluída antes da entrega ou implementação do 
produto. Devem ser mantidos registros dos 
resultados de validação e de quaisquer ações 
Necessárias.  

11 Controle de alterações de 

projeto e desenvolvimento 

As alterações de projeto e desenvolvimento 
devem ser identificadas e registros devem ser 
mantidos. As alterações devem ser analisadas 
criticamente, verificadas e validadas, como 
apropriado, e aprovadas antes da sua 
implementação. A análise crítica das alterações 
de projeto e desenvolvimento deve incluir a 
avaliação do efeito das alterações em partes 
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componentes e no produto já entregue. Devem 
ser mantidos registros dos resultados da análise 
crítica de alterações e de quaisquer ações 
necessárias  

12 Processo de aquisição A organização deve assegurar que o produto 
adquirido está conforme com os requisitos 
especificados de aquisição. 
O tipo e a extensão do controle aplicados ao 
fornecedor e ao produto adquirido devem 
depender do efeito do produto adquirido na 
realização subseqüente do produto ou no produto 
final. A organização deve avaliar e selecionar 
fornecedores com base na sua capacidade de 
fornecer produto de acordo com os requisitos da 
organização. Critérios para seleção, avaliação e 
reavaliação devem ser estabelecidos. Devem ser 
mantidos registros dos resultados das avaliações 
e de quaisquer ações necessárias, oriundas da 
Avaliação.  

13 Informações de aquisição As informações de aquisição devem descrever o 
produto a ser adquirido e incluir, onde apropriado, 
 requisitos para a aprovação de produto, 
procedimentos, processos e equipamento,  
requisitos para a qualificação de pessoal, e  
requisitos do sistema de gestão da qualidade. A 
organização deve assegurar a adequação dos 
requisitos de aquisição especificados antes da 
sua comunicação 

14 Verificação do produto 

adquirido 

A organização deve estabelecer e implementar a 
inspeção ou outras atividades necessárias para 
assegurar que o produto adquirido atenda aos 
requisitos de aquisição especificados. Quando a 
organização ou seu cliente pretender executar a 
verificação nas instalações do fornecedor, a 
organização deve declarar, nas informações de 
aquisição, as providências de verificação 
pretendidas e o método de liberação de produto. 

15 Produção e prestação de 
serviço Controle de 
produção e prestação de 
serviço 

A organização deve planejar e realizar a produção 
e a prestação de serviço sob condições 
controladas. Condições controladas devem incluir, 
quando aplicável, a disponibilidade de 
informações que descrevam as características do 
produto, a disponibilidade de instruções de 
trabalho, quando necessárias, o uso de 
equipamento adequado, a disponibilidade e uso 
de equipamento de monitoramento e medição, 
 a implementação de monitoramento e medição, e 
 a implementação de atividades de liberação, 
entrega e pós-entrega do produto. 

16 Validação dos processos de 
produção e prestação de 
serviço 

possa ser verificada por monitoramento ou 
medição subseqüente e, como conseqüência, 
deficiências tornam-se aparentes somente depois 
que o produto estiver em uso ou o serviço tiver 
sido entregue. A validação deve demonstrar a 
capacidade desses processos de alcançar os 
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resultados planejados. A organização deve 
estabelecer providências para esses processos, 
incluindo, quando aplicável, critérios definidos 
para análise crítica e aprovação dos processos,  
aprovação de equipamento e qualificação de 
pessoal,  uso de métodos e procedimentos 
específicos,  requisitos para registros  
revalidação. 
 

17 Identificação e 
Rastreabilidade 

Quando apropriado, a organização deve 
identificar o produto pelos meios adequados ao 
longo da realização do produto. A organização 
deve identificar a situação do produto no que se 
refere aos requisitos de monitoramento e de 
medição ao longo da realização do produto. 
Quando a rastreabilidade for um requisito, a 
organização deve controlar a identificação 
unívoca do produto e manter registros. 
  

18 Propriedade do cliente A organização deve ter cuidado com a 
propriedade do cliente enquanto estiver sob o 
controle da organização ou sendo usada por ela. 
A organização deve identificar, verificar, proteger 
e salvaguardar a propriedade do cliente fornecida 
para uso ou incorporação no produto. Se qualquer 
propriedade do cliente for perdida, danificada ou 
considerada inadequada para uso, a organização 
deve informar ao cliente este fato e manter 
registros 
 

19 Preservação do produto A organização deve preservar o produto durante o 
processamento interno e a entrega no destino 
pretendido, a fim de manter a conformidade com 
os requisitos. Quando aplicável, a preservação 
deve incluir identificação, manuseio, embalagem, 
armazenamento e proteção. A preservação 
também deve ser aplicada às partes integrantes 
de um Produto 
 

20 Controle de equipamento 
de monitoramento e 

medição 

A organização deve determinar o monitoramento 
e a medição a serem realizados e o equipamento 
de monitoramento e medição necessário para 
fornecer evidências da conformidade do produto 
com os requisitos determinados. A organização 
deve estabelecer processos para assegurar que o 
monitoramento e a medição possam ser 
realizados e sejam executados de maneira 
consistente com os requisitos de monitoramento e 
medição. 
 

 
FONTE: Normas NBR ABNT ISO 9001:2008, elaboração própria. 
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ANEXO E – REQUISITOS PARA MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA 

 

 

Tabela: 10- Medição, análise e melhoria 

Item Requisitos Discriminação 

 

01 Generalidades 
 

A organização deve planejar e implementar os 
processos necessários de monitoramento, 
medição, análise e melhoria para: demonstrar a 
conformidade aos requisitos do produto, 
assegurar a conformidade do sistema de gestão 
da qualidade, e melhorar continuamente a 
eficácia do sistema de gestão da qualidade. 
 

02 Monitoramento e medição 
Satisfação dos clientes 

Como uma das medições do desempenho do 
sistema de gestão da qualidade, a organização 
deve monitorar informações relativas à percepção 
do cliente sobre se a organização atendeu aos 
requisitos do cliente. Os métodos para obtenção e 
uso dessas informações devem ser determinados. 
 

03 Auditoria interna A organização deve executar auditorias internas a 
intervalos planejados para determinar se o 
sistema de gestão da qualidade está conforme 
com as disposições planejadas, com os requisitos 
desta Norma e com os requisitos do sistema de 
gestão da qualidade estabelecidos pela 
organização, e está mantido e implementado 
eficazmente. 
 

04 Monitoramento e medição 

de processos 

A organização deve aplicar métodos adequados 
para monitoramento e, onde aplicável, para 
medição dos processos do sistema de gestão da 
qualidade. Esses métodos devem demonstrar a 
capacidade dos processos em alcançar os 
resultados planejados. Quando os resultados 
planejados não forem alcançados, correções e 
ações corretivas devem ser executadas, como 
apropriado. 
 

05 Monitoramento e medição 

de produto 

A organização deve monitorar e medir as 
características do produto para verificar se os 
requisitos do produto foram atendidos. Isto deve 
ser realizado em estágios apropriados do 
processo de realização do produto, de acordo 
com as providências planejadas Evidência de 
conformidade com os critérios de aceitação deve 
ser mantida. Registros devem indicar a(s) 
pessoa(s) autorizada(s) a liberar o produto para 
entrega ao cliente. 
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06 Controle de produto não-

conforme 

A organização deve assegurar que produtos que 
não estejam conformes com os requisitos do 
produto sejam identificados e controlados para 
evitar seu uso ou entrega não pretendidos. Um 
procedimento documentado deve ser 
estabelecido para definir os controles e as 
responsabilidades e a autoridade relacionada 
para lidar com produto não conforme. 
 

07 Análise de dados A organização deve determinar, coletar e analisar 
dados apropriados para demonstrar a adequação 
e eficácia do sistema de gestão da qualidade e 
para avaliar onde melhoria contínua da eficácia 
do sistema de gestão da qualidade pode ser feita. 
Isto deve incluir dados gerados como resultado do 
monitoramento e da medição e de outras fontes 
pertinentes. A análise de dados deve fornecer 
informações relativas a  satisfação de clientes 
conformidade com os requisitos do produto  
características e tendências dos processos e 
produtos, incluindo oportunidades para -ação 
preventiva  fornecedores  
 

08 Melhoria contínua A organização deve continuamente melhorar a 
eficácia do sistema de gestão da qualidade por 
meio do uso da política da qualidade, objetivos da 
qualidade, resultados de auditorias, análise de 
dados, ações corretivas e preventivas e análise 
crítica pela direção. 
 

09 Ação corretiva A organização deve executar ações para eliminar 
as causas de não-conformidades, de forma a 
evitar sua repetição. As ações corretivas devem 
ser apropriadas aos efeitos das não-
conformidades detectadas. Um procedimento 
documentado deve ser estabelecido definindo os 
requisitos. 
 

10 Ação preventiva A organização deve definir ações para eliminar as 
causas de não-conformidades potenciais, de 
forma a evitar sua ocorrência. As ações 
preventivas devem ser apropriadas aos efeitos 
dos problemas potenciais. Um procedimento 
documentado deve ser estabelecido definindo os 
requisitos.  
 

 
FONTE: Normas NBR ABNT ISO 9001:2008, elaboração própria. 
 


