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3 – QUALIDADE TOTAL

QUALIDADE TOTAL

> Qualidade
A empresa poderia ter 

maior credibilidade  

frente ao mercado

Todas as áreas da 

empresa, envolvendo 

os clientes externos e 

internos levaria a 

organização a atingir 

a excelência
Utiliza-se a palavra “total”, como forma de 

mostrar que todos os sectores da 

empresa são incluidos na melhoria dos 

processos, produtos ou serviços.
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3 – QUALIDADE TOTAL

PRINCÍPIOS DA 
QUALIDADE 

TOTAL

Satisfação Total do Cliente;

Desenvolvimento dos Recursos Humanos;

Participação da gestão de topo;

Aperfeiçoamento Contínuo;

Garantia da Qualidade;

Delegação;

Evitar erros;

Gestão por processos;

Disseminação de informações.
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3 – QUALIDADE TOTAL: NORMAS ISO 9000

Organização 
Internacional de 
Normalização ou 

Padronização

1946 - 25 países reuniram-se para discutir meios para facilitar a coordenação e a

uniformização dos padrões industriais, de forma internacional.

1947 - a ISO inicia oficialmente suas atividades com 67 comités técnicos. Mudou

a sua sede em 1949 para Genebra, na Suíça.

A ISO aprova normas internacionalmente em inúmeras áreas 

de interesse económico e técnico.
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3 – QUALIDADE TOTAL: NORMAS ISO 9000

SÉRIE DE NORMAS ISO 9000

Família de normas voltadas para a gestão da Qualidade, reconhecidas

internacionalmente para a implementação de sistemas de Qualidade.

ISO 9000

ISO 9001

ISO 9004
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3 – QUALIDADE TOTAL: NORMAS ISO 9000

Ramo 
organizacional

Ex: instituição, 
fundação, 

organismos sem 
fins lucrativos,… 

Ramo 
empresarial

Ramo 
comercial
Ex: lojas, …

Ramo 
industrial
Ex: fábrica, 

centrais 
térmicas,…
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3 – QUALIDADE TOTAL: NORMAS ISO 9000

As normas de gestão da Qualidade, à semelhança de outras normas, não

são documentos estáticos no tempo.

A primeira versão das normas ISO 9000 surgiram em 1987, sofrendo a sua

primeira revisão em 1994. Entretanto, sofreu outras alterações, sendo a

mais recente a versão de 2015.

Razões: aspetos variados dos mercados, da sociedade e da funcionalidade 

de aplicação das próprias normas 
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3 – QUALIDADE TOTAL: NORMAS ISO 9000

ISO 9000

ISO 9001

ISO 9004

Sistemas de Gestão e Qualidade - Fundamentos e vocabulário

Sistemas de Gestão da Qualidade. Requisitos

Sistemas de Gestão da Qualidade - Linhas de orientação

para a melhoria de desempenho
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3 – QUALIDADE TOTAL: NORMAS ISO 9000

FUNDAMENTOS DO SGQ SEGUNDO A ISO 9000:

Focalização no cliente;

 Liderança;

Envolvimento das pessoas;

Abordagem por processos;
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3 – QUALIDADE TOTAL: NORMAS ISO 9000

FUNDAMENTOS DO SGQ SEGUNDO A ISO 9000:

 Abordagem da gestão como um sistema;

Melhoria contínua;

 Abordagem à tomada de decisões baseada

em fatos;

Relações mutuamente benéficas com

fornecedores.
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FUNDAMENTOS DO SGQ SEGUNDO A ISO 9000:

Focalização no cliente - As organizações dependem dos seus clientes e,

consequentemente, convém que compreendam as suas necessidades, atuais e futuras,

satisfaçam os seus requisitos e se esforcem por exceder as suas expectativas.

Liderança - Os líderes estabelecem a finalidade e a orientação da organização. Convém

que criem e mantenham o ambiente interno que permita o pleno envolvimento das pessoas

para se atingirem os objetivos da organização.

Envolvimento das pessoas - As pessoas, em todos os níveis, são a essência de uma

organização e o seu pleno envolvimento permite que as suas aptidões sejam utilizadas em

benefício da organização.
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Abordagem por processos - Um resultado desejado é atingido de forma mais fácil quando

as atividades e os recursos associados são geridos como um processo.

Abordagem da gestão como um sistema - Identificar, compreender e gerir processos

inter-relacionados como um sistema contribui para que a organização atinja os seus

objetivos com eficácia e eficiência.

Melhoria contínua - Convém que a melhoria contínua do desempenho global de uma

organização seja um objetivo permanente dessa organização.

Abordagem à tomada de decisões baseada em factos - As decisões eficazes são

baseadas na análise de dados e de informação.

Relações mutuamente benéficas com fornecedores - Uma organização e os seus

fornecedores são interdependentes e uma relação de benefício mútuo potencia a aptidão

de ambas as partes, para criar valor.



13

3 – QUALIDADE TOTAL: NORMAS ISO 9000

ABORDAGEM POR PROCESSOS

Processo - Conjunto de atividades inter-relacionadas que utilizam

entradas para obter o resultado pretendido. As entradas podem ser

na forma de material, recursos ou requisitos. O resultado pretendido

é chamado de saída (na forma de produto, serviço ou decisão).
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3 – QUALIDADE TOTAL: NORMAS ISO 9000

ABORDAGEM POR PROCESSOS

Incorpora o ciclo PDCA e o pensamento baseado em risco.

Um resultado desejado é alcançado de forma mais eficiente, quando as

atividades e os recursos relacionados são geridos como um processo.

Uma Organização que compreende como os resultados são obtidos

através dos processos pode otimizar o seu SGQ e consequentemente

melhorar o seu desempenho.



15

2 – SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

CICLO PDCA – “plan-do-check-act”

Permite a uma organização assegurar que os seus processos

são dotados de recursos adequados, que são devidamente

geridos e que as oportunidades de melhoria são determinadas e

implementadas.

“planear-executar-verificar-atuar”
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2 – SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

CICLO PDCA – “plan-do-check-act”

• PLANEAR – estabelecer os objetivos do sistema e os seus

processos, os recursos necessários, a politica da organização,

identificar riscos e oportunidades;

• EXECUTAR - implementar o que foi planeado;

• VERIFICAR – monitorizar e medir os processos;

• ATUAR – aplicar ações para melhoria do desempenho, onde for

necessário.
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2 – SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

PENSAMENTO BASEADO EM RISCO

Permite a uma organização determinar os fatores suscetíveis de

provocar desvios nos seus processos e no seu SGQ em relação aos

resultados planeados, implementar controlos preventivos para

minimizar efeitos negativos e aproveitar ao máximo as oportunidades

que vão surgindo.

SGQ – ferramenta preventiva

EFEITO DA 
INCERTEZA
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3 – QUALIDADE TOTAL: NORMAS ISO 9000

ISO 9000

ISO 9001

ISO 9004

Sistemas de Gestão e Qualidade - Fundamentos e vocabulário

Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos

Gestão do sucesso sustentado de uma organização.

Quando uma organização pretende progredir para além dos

requisitos da ISO 9001.

Serve de referencial à certificação de SGQ
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3 – QUALIDADE TOTAL: CERTIFICAÇÃO

O QUE É A CERTIFICAÇÃO?

EMPRESAS CERTIFICADAS

Entidade certificadora

Cumprimento dos requisitos exigidos conforme um 

determinado referencial (modelo)
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3 – QUALIDADE TOTAL: CERTIFICAÇÃO

VANTAGENS DA CERTIFICAÇÃO

 Melhoria dos processos do seu negócio;

 Redução dos custos;

 Redução dos defeitos;

 Eliminação de tarefas desnecessárias;

 Definição de funções de responsabilidade;

 Poupanças no tempo de ciclo dos processos de trabalho;
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3 – QUALIDADE TOTAL: CERTIFICAÇÃO

VANTAGENS DA CERTIFICAÇÃO

 Aumento de rendimento nos processos a jusante;

 Uma redução expectável no número de reclamações de clientes;

 Um estímulo para manter e melhorar o sistema de gestão da Qualidade;

 Uma influência positiva sobre o desempenho dos fornecedores;

 Menos auditorias por parte dos clientes;

 Um argumento de marketing como vantagem competitiva;
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3 – QUALIDADE TOTAL: CERTIFICAÇÃO

INCONVINIENTES DA CERTIFICAÇÃO

Ꭓ Certificação como objetivo dominante da

Qualidade;

Ꭓ Obsessão das organizações pela obtenção da

certificação;

Ꭓ Vocação demasiado industrial das normas;

Ꭓ O custo depende do tipo de negócio, mas

geralmente não é barato.
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3 – QUALIDADE TOTAL: CERTIFICAÇÃO

QUEM É QUE CERTIFICA?

O QUE TÊM QUE TER PARA 
PODEREM CERTIFICAR?
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3 – QUALIDADE TOTAL: CERTIFICAÇÃO

ORGANISMOS CERTIFICADORES

Exemplos:

APCER;

SGS;

EIC;

BV certification;
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3 – QUALIDADE TOTAL: CERTIFICAÇÃO

FACTORES DE SELEÇÃO: ORGANISMOS CERTIFICADORES

• Reconhecimento nacional e internacional;

• Credibilidade e competência técnica percecionadas;

• Experiência técnica no sector da atividade especifica da organização;

• Referências;

• Preços versus serviço prestado;
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3 – QUALIDADE TOTAL: CERTIFICAÇÃO

• Prazos de resposta;

• Validade do certificado que emite;

• Periodicidade das auditorias de acompanhamento;

• A possibilidade de realização de auditorias em simultâneo (auditorias

a sistemas integrados: Qualidade, Segurança e Ambiente, por ex.).

FACTORES DE SELEÇÃO: ORGANISMOS CERTIFICADORES
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3 – PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO 

O QUE A EMPRESA TEM QUE FAZER 

PARA OBTER CERTIFICAÇÃO DO 

SEU SGQ?
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3 – PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO – PASSO A PASSO

PROCESSO DE CANDIDATURA - etapas

Escolha da 

entidade 

certificadora

1º

A empresa 

solicita a EC 

o serviço de 

certificação 

do seu SGQ 

2º

EC – entidade certificadora
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3 – PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO – PASSO A PASSO

A EC pede o 

preenchimento 

da ficha de 

candidatura

3º

A EC solicita 

à empresa a 

doc. do SGQ 

que achar 

relevante 

4º

Instrução do processo

PROCESSO DE CANDIDATURA - etapas
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3 – PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO – PASSO A PASSO

Formalização 

da 

candidatura 

da empresa

5º
A EC analisa 

toda a 

documentação

6º

PROCESSO DE CANDIDATURA
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3 – PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO – PASSO A PASSO

A candidatura 

poderá ser 

aceite ou não 

por parte da 

EC

7º

PROCESSO DE CANDIDATURA
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3 – PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO – PASSO A PASSO

AUDITORIA INICIAL 
OU DE CONCESSÃO

Caso a candidatura seja aceite, a EC verifica toda a documentação

enviada e é programada uma visita, para efectuar uma primeira abordagem

e avaliação do SGQ implementado pela organização.

AUDITORIA - exame sistemático das atividades 

desenvolvidas numa determinada organização. 

Profissionais qualificados – EQUIPA AUDITORA



33

3 – PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO – PASSO A PASSO

A equipa auditora deverá elaborar um plano de auditoria

devidamente detalhado, em que contempla as diferentes áreas de

avaliação e enviar para a organização.

Deve comunicar a todas as áreas envolvidas e respectivos

colaboradores o programa estabelecido, para que se possam

preparar adequadamente.
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3 – PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO – PASSO A PASSO

A execução da auditoria baseia-se, essencialmente:

• Reunião de abertura;

• Realização de entrevistas;

• Verificação e análise de documentos;

• Visitas aos locais;

• Análise de actividades e processos.

A equipa auditora deverá explicar as 

constatações encontradas e 

respectiva implicação na emissão do 

certificado. As ações corretivas

deverão constar também no relatório.

RELATÓRIO
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3 – PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO

Podem-se encontrar dois tipos de constatações:

• Observação: Não constitui incumprimento do requisito da norma. É

apenas a constatação de um aspeto que pode ser melhorado e que não

traz implicações para a emissão do certificado;

• Não conformidades: Constituem desvios que ocorrem entre as práticas

encontradas na organização e os requisitos da norma.



36

3 – PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO 

As não conformidades podem assumir três classificações diferentes,

consoante o seu grau:

• Menor: não coloca em causa o sistema implementado;

• Maior: pode vir a colocar em causa o sistema implementado;

• Crítica: incumprimento de um requisito normativo ou qualquer outra

circunstância que coloque em causa a capacidade de assegurar a

conformidade com a norma de referência.
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3 – PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO 

Dependendo da análise do relatório e das respostas às ações corretivas 

entregues pela organização, a EC emite ou não um certificado.

No certificado deverá constar:

• A designação de entidade;

• O âmbito da certificação;

• Data de emissão e de validade do certificado.
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3 – PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO 

São feitas auditorias de acompanhamento ou de 

seguimento (anual ou semestral) 

3 ANOSValidade

São auditorias mais ligeiras e destinam-se a garantir que o SGQ da 

organização segue um desenvolvimento normal, diminuindo o risco de perder 

o certificado.
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3 – PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO 

A organização que se candidata à certificação pode não 

concordar com a decisão da EC. 

Assim sendo, desde que devidamente defendido, com razões 

objectivas, fundamentadas e comprovadas, a organização pode 

recorrer da decisão tomada.
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3 – PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO 

Antes do termo do prazo de validade da certificação, a entidade

certificadora irá efectuar uma nova auditoria global à organização, com o

objetivo de renovar o certificado.

AUDITORIA DE 
RENOVAÇÃO
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