
 
 

UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS TECNOLÓGICAS E AGRÁRIAS 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UM ESTUDO SOBRE O SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE EM UMA 

AGROINDUSTRIA CANAVIEIRA DO NOROESTE DO ESTADO DO PARANÁ  

 

 

 

 

EDUARDO CARLOS COLETE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ – PR 

2019



 

Eduardo Carlos Colete 

 

 

 

 

 

 

 

UM ESTUDO SOBRE O SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE EM UMA 

AGROINDUSTRIA CANAVIEIRA DO NOROESTE DO ESTADO DO PARANÁ 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo apresentado ao Curso de Graduação em 

Engenharia de Produção da UNICESUMAR – 

Centro Universitário de Maringá como 

requisito parcial para a obtenção do título de 

Bacharel em Engenharia de Produção, sob a 

orientação do Prof. Ana Carolina Neves 

Carnelossi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ – PR 

2019



 

 



UM ESTUDO SOBRE O SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE EM UMA 

AGROINDUSTRIA CANAVIEIRA DO NOROESTE DO ESTADO DO PARANÁ  

 

 

Eduardo Carlos Colete  

  

 

 

RESUMO 

 
Este trabalho contempla um estudo em uma empresa manufatureira no segmento de açúcar e álcool, 

com a proposição de um sistema de gerenciamento do processo de não-conformidades informatizado e 

online, com alto grau de interação e dinamismo com os stakeholders (usuários), como meio para a 

garantia da qualidade. A fundamentação teórica aborda os conceitos básicos do Método PDCA e das 

Ferramentas da Qualidade. A metodologia adotada baseou-se nas pesquisas qualitativa e descritiva 

bem como processos de coleta de dados e estudo de caso. A proposta de melhoria apresentada 

estabelece as necessidades e diretrizes para o desenvolvi-mento de um sistema computacional 

(software) como ferramenta imprescindível na gestão de um sistema da qualidade. Espera-se com a 

adoção da proposta de melhoria agilidade e dinamismo do processo de tratamento de não-

conformidades com consequentes ganhos nos indicadores empresariais. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Desde a década de 90, quando o processo da Globalização se tornou efetivo no Brasil, 

uma série de transformações ocorreu de forma gradativa e numa evolução contínua e 

desenfreada com interferência direta no dia-a-dia das organizações. Junto com essas 

transformações, vieram novas eras e novas realidades para o mundo corporativo, de modo que 

a Gestão da Qualidade se tornou um meio indispensável para a sobrevivência das 

organizações. 

Nesse contexto, houve um aumento na competição por espaço de mercado entre as 

organizações, de modo que houve a busca por melhores resultados empresariais como 

aumento da produtividade, redução de custos, aumento das vendas, maximização dos lucros, 

otimização de processos, sustentabilidade, etc. Além disso, outros fatores resultantes desse 

processo evolutivo como aumento no nível de consciência e exigência dos consumidores, 

maior facilidade de comunicação em tempo real por meio das mídias sociais que podem 

comprometer a imagem e até a existência de uma empresa, corroboram para a importância de 

um Sistema de Gestão da Qualidade estruturado e efetivo nas organizações. 

Consequentemente, esse cenário resume-se a uma palavra chamada 

“Competitividade”, e essa palavra assombra o mundo corporativo, pois não se compete mais 

apenas com o “vizinho” local, e sim em um nível Global. O conceito de competitividade é 

muito dinâmico e complexo. Para administrar este complexo processo, as empresas devem ter 

um olho no passado para evitar a repetição de erros cometidos e consolidar os acertos, estar 

atenta ao presente para agir diante dos fatos e ter uma visão de futuro para se antecipar às 

variações do mercado. A capacidade de competir está relacionada à compreensão sobre onde, 

por que e como se está competindo. Não se permanece em um mercado dinâmico e altamente 

competitivo dependendo apenas da sorte (SILVA, 2001). 

Deste modo, a “Qualidade” é ponto fundamental dentro das organizações tendo em 

vista a sua abrangência e amplitude. A qualidade atua em todas as áreas das organizações, 

mas é na produção que ela acontece efetivamente. Segundo Slack (2002) há uma crescente 

consciência de que bens e serviços de qualidade geram grande vantagem competitiva para as 

organizações, tendo em vista que boa qualidade reduz custos de trabalho, refugos e 

devoluções, e consequentemente gera consumidores satisfeitos. O sucesso da qualidade está 

diretamente relacionado com a motivação e participação da força de trabalho no processo 

como um todo. 
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Assim sendo, este trabalho teve como objetivo geral estudar e propor melhorias no 

Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), com foco no processo de tratamento de não-

conformidades, bem como desenvolver uma revisão literária sobre conceitos básicos da 

qualidade; expor os atuais mecanismos utilizados para gestão da qualidade; identificar falhas 

e pontos vulneráveis no uso das ferramentas da qualidade aplicadas no SGQ; e propor 

melhorias no processo de tratamento de não-conformidades, especificamente com a 

proposição de implantação de um software como ferramenta fundamental nesse processo, 

afim de agilizar e dar fluidez às etapas do processo, com integração com as Ferramentas da 

Qualidade, com alto grau de interação com os usuários em uma plataforma on line via web. 

Preferencialmente desenvolvido e customizado internamente pela equipe de Tecnologia da 

Informação, afim de manter os conceitos do processo e cultura da organização, ou consulta de 

opções de software de Gestão da Qualidade disponíveis no mercado e até fazer benchmarking 

em outras organizações para esgotar as possibilidades e tomar a melhor decisão possível. 

Tendo em vista o cenário atual com grande facilidade e velocidade de comunicação e 

disseminação de informações e notícias, sejam elas verdadeiras ou não, aumento no nível de 

consciência e exigência dos consumidores, competição mercadológica em nível global, 

instabilidades econômicas, dentre outros inúmeros fatores, de modo que apenas qualidade nos 

produtos e serviços não garantem diferencial para as organizações, faz-se necessário um 

estudo para avaliação do SGQ, a fim de identificar falhas e vulnerabilidades no uso das 

ferramentas da qualidade bem como nos conceitos pertinentes, e assim obter melhores 

resultados dos esforços empenhados e consolidação do SGQ. 

  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar conceitos básicos e fundamentais para o 

desenvolvimento do estudo objeto deste trabalho, que visa a garantia da qualidade, por meio 

de um sistema de gerenciamento e controle de ações e tratamento de não-conformidades, 

como ferramenta de auxílio no gerenciamento de processos da organização como um todo, 

visando eficácia das ações e a melhoria contínua. 
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2.1 MÉTODO PDCA E SDCA 

Com base em Garvin (1992) e Campos (2004) o método PDCA será apresentado de 

forma introdutória com conhecimentos básicos. O método PDCA foi criado por Walter A. 

Shewhart, no século 20, e foi popularizado por Edwards Deming, em trabalhos voltados para 

a qualidade, realizados no Japão (pós-guerra). O método PDCA também é conhecido como 

Ciclo de Deming e Ciclo de Shewhart. A palavra método é de origem grega e é formada pelas 

palavras “meta” que significa “além de” e pela palavra “hodos” que significa “caminho”, e 

com base na morfologia da palavra método, Campos (2004, p. 33) define método como 

“caminho para se chegar a um ponto além do caminho”. 

O método PDCA é um ciclo composto por várias ferramentas da qualidade e é 

utilizado nas organizações para gerenciar processos e garantir o alcance das metas 

estabelecidas com base em informações (dados e fatos), conhecimento técnico e no conceito 

de melhoria contínua. 

As letras que dão nome ao método são as iniciais de quatro palavras inglesas, sendo 

elas: PLAN, DO, CHECK, ACTION, que traduzidas para a língua Portuguesa significam 

respectivamente planejar, executar, verificar e agir, e compreendem quatro fases macros do 

ciclo PDCA, conforme apresentado a seguir: 

A figura 1 demonstra o método PDCA e suas quatro fases macros: 

Figura 1 - Método PDCA de controle de processos 

 

Fonte: Adaptado de Campos (2004, p. 34) 
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a) Planejar: consiste basicamente no estabelecimento das metas com base em dados e 

fatos e na definição da maneira para atingir as metas estabelecidas. 

b) Executar: consiste na execução das ações propostas nos prazos estabelecidos e no 

cumprimento das tarefas e procedimentos. 

c) Verificar: fazer uso de mecanismos de medição e controle para verificar o 

atingimento das metas e objetivos estabelecidos. 

d) Agir: é a atuação no processo com base nos resultados verificados, tomando ações 

corretivas quando não se atinge as metas e executando os procedimentos padrões 

quando a meta é atingida. 

Para um melhor entendimento, a figura 2 demonstra o método PDCA na forma de 

fluxograma e com mais detalhes para cada fase. 

Figura 2 - Método de solução de problemas – PDCA-Fluxo 

 

Fonte: Adaptado de Rodrigues e Mauri (2000, p. 109) 

O método PDCA é utilizado para melhoria e manutenção de resultados, de modo que 

quando utilizado para manutenção, deriva-se para o método SDCA, com a substituição da 

letra “P” pela letra “S”, inicial da palavra inglesa STANDART, que significa padrão na língua 

Portuguesa. Para as demais fases mantêm-se a mesma nomenclatura e conceitos com algumas 

particularidades. A figura 3 demonstra o uso do método nas duas condições. 
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Figura 3 - Método PDCA/SDCA para melhoria e manutenção 

 

Fonte: Adaptado de Rodrigues e Mauri (2000, p. 14) 

A aplicação do método PDCA é simples e deve ser contínua, de modo que a cada ciclo 

concluído um novo ciclo seja iniciado com vistas à melhoria contínua, ou então, que os 

resultados atingidos sejam efetivados como padrão e monitorados a fim de manter o padrão 

estabelecido para trabalhos futuros. O uso do método para garantir a gestão e a melhoria dos 

processos baseia-se na simplicidade de implementação, porém, exige bastante esforço 

individual e coletivo a fim de evitar que distorções de conceitos e consequente aplicação 

inadequada do método comprometam os resultados e o próprio método. 

 

2.2 FERRAMENTAS DA QUALIDADE 

As ferramentas da qualidade conhecidas como Sete Ferramentas do Controle da 

Qualidade (7FCQ), quando integradas aos ciclos PDCA e SDCA exercem papel de 

instrumentos para coleta, disposição, e processamentos das informações necessárias à 
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manutenção e à melhoria dos resultados empresariais. As sete ferramentas do controle da 

qualidade serão apresentadas abaixo: 

a) Estratificação: consiste no processo de classificar os dados em subgrupos baseados 

em características ou categorias. Estratificar é dividir as informações (dados) em grupos (ou 

estratos), constituindo-se numa ferramenta para a busca das causas ou origens de um 

problema. A classificação dos dados deve considerar fatores como tempo, local, tipo, sintoma, 

dentre outros, e para cada fator citado como exemplo, de acordo com as informações 

disponíveis, deve-se aprofundar o processo, criando subcaracterísticas e subcategorias a fim 

de chegar à raiz do problema. O objetivo da estratificação é encontrar padrões que auxiliem 

na compreensão dos mecanismos causais e variações de um processo. A figura 4 ilustra de 

forma gráfica o processo de estratificação. 

Figura 4 - Estratificação ilustrada 

 

Fonte: Adaptado de Dr. CEP. (Dr. CEP, s.d.) 

b) Folha de verificação: consiste em um formulário com todos os itens referentes ao 

respectivo processo, organizados e padronizados de forma a facilitar as observações e 

anotações (registros), com a finalidade de obter informações confiáveis, para posterior análise 

e tomada de ações. A folha de verificação varia de acordo com o processo alvo, de modo que 

não há um modelo padrão, ou seja, para cada processo há um tipo de formulário específico. A 

folha de verificação também é conhecida como lista de verificação. 

c) Gráfico de Pareto: é um gráfico de barras que ordena as frequências das 

ocorrências, da maior para a menor, permitindo a priorização dos problemas. Mostra ainda a 
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curva de percentagens acumuladas. Sua maior utilidade é a de permitir uma fácil visualização 

e identificação das causas ou problemas mais importantes, possibilitando a concentração de 

esforços sobre os mesmos. Este gráfico é baseado no princípio de Pareto que estabelece que 

para todo problema existam poucos itens (ou causas) vitais e muitos triviais. As principais e 

maiores causas dos problemas estão concentradas em poucos itens vitais e não em muitos 

itens triviais. É o conceito “80-20”, ou seja, atuar em 20% das causas para resolver 80 % dos 

problemas. A figura 5 nos mostra um exemplo de gráfico de Pareto. 

Figura 5 - Gráfico de Pareto 

 

Fonte: Adaptado de Werkema (1995, p. 43) 

d) Diagrama de causa e efeito: mostra a relação entre um conjunto de causas 

(processo) que provoca um ou mais efeitos. É uma forma organizada de correlacionar o efeito 

com suas causas, agrupando-as em "famílias de causas", tais como: Matéria-Prima, Máquina, 

Mão-de- Obra, Medida, Método e Meio Ambiente (a classificação destas famílias pode variar 

de acordo com a conveniência do processo em questão). O Diagrama de Causa e Efeito 

proporciona melhor entendimento da autoridade sobre as causas e responsabilidade sobre os 

efeitos (resultados) de um processo. É também conhecido como Diagrama de Ishikawa ou de 

Espinha de Peixe. Esta ferramenta é utilizada nas reuniões de brainstorming (“tempestade de 

ideias”) para levantamento de causas e solução de problemas. A figura 6 ilustra um diagrama 

de causa e efeito. 



8 
 

 

Figura 6 - Diagrama de causa e efeito. 

 

Fonte: Adaptado de Werkema (1995, p. 43) 

e) Diagrama de Dispersão/Correlação: é um gráfico utilizado para a visualização do 

tipo de relacionamento existente entre duas variáveis. Estas variáveis podem ser duas causas 

de um processo, uma causa e um efeito do processo ou dois efeitos do processo. A figura 7 

mostra um exemplo de gráfico de dispersão. 

Figura 7 – Diagrama de dispersão/correção 

 

Fonte: Adaptado de Werkema (1995, p. 45) 

f) Histograma: é um gráfico de barras que representa a distribuição de frequência das 

informações e a percepção da localização do valor central e da dispersão dos dados. A análise 

deste gráfico permite avaliar se um processo está centrado no valor nominal e se é necessário 

tomar ações para reduzir a variabilidade do processo. A figura 8 mostra um exemplo de 

gráfico histograma.  
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Figura 8 - Histograma 

 

Fonte: Adaptado de Werkema (1995, p. 44) 

g) Carta ou gráfico de controle: é uma representação gráfica de uma característica do 

processo que registra os valores estatísticos dessa característica em função do número da 

amostra ou de outra indicação do tempo e um ou dois limites de controle. Ele informa se o 

processo está ou não sob controle estatístico. É útil para monitoramento da variabilidade e 

para a avaliação da estabilidade de um processo, sendo também muito efetivo em diversas 

etapas dos Ciclos PDCA e SDCA para melhorar e para manter. A figura 09 mostra um 

exemplo de gráfico de controle. 

Figura 09 - Carta ou gráfico de controle 

 

Fonte: Werkema (1995, p. 45) 
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3 METODOLOGIA 

 

A metodologia aplicada no desenvolvimento deste trabalho baseia-se na pesquisa 

qualitativa e descritiva, estudo de caso e nos procedimentos para coleta e análise de dados. 

Segundo Gil (2002, p. 17), pesquisa é “o procedimento racional e sistemático que tem 

como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos”. 

Com o uso das metodologias citadas buscou-se a obtenção de informações e dados 

pertinentes para interpretação do processo objeto do estudo de forma estruturada para 

atendimento dos objetivos propostos. 

Para Gil (2002, p. 54), estudo de caso “consiste no estudo profundo e exaustivo de um 

ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento”. Dentre os 

objetivos proporcionados pelo estudo de caso, pode-se citar: uma visão global do problema de 

forma específica ou identificar possíveis fatores que o influenciam ou são por ele 

influenciados; formular hipóteses ou desenvolver teorias; preservar o caráter unitário do 

objeto estudado; explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em situações muito 

complexas que não possibilitam a utilização de levantamentos e experimentos. 

Com base nos conceitos apresentados, a fundamentação teórica foi desenvolvida por 

meio de pesquisa na literatura sobre o assunto, de forma específica e objetiva para o conteúdo 

abordado. Já o estudo de caso e a coleta de dados foram realizados na empresa objeto do 

estudo com a manipulação dos documentos e dados existentes no sistema atual, trabalhando 

as informações obtidas em planilhas eletrônicas e gráficos, com comparação e análise para 

conclusão do trabalho. 

 

 

4 RESULTADOS 

 

4.1 PROCESSO DE NÃO CONFORMIDADE 

O processo de não-conformidade é dividido basicamente em quatro fases macros, que 

serão apresentadas de forma sucinta, para se ter uma visão geral do processo: 

a) 1ª Fase (Registro da não-conformidade): Nesta fase, qualquer funcionário que 

identifique um fato não-conforme tem autonomia para registrar uma não-conformidade, 

independentemente da área de atuação, com recomendação de comunicação do fato ao 



11 
 

 

superior imediato. Após o registro, o documento é encaminhado para a Gestão para cadastro 

no sistema atual.  

b) 2ª Fase (Correção para a não-conformidade): Consiste na correção do fato 

isoladamente, quando aplicável, para que o fato não-conforme volte a atender a um padrão 

aceitável. Em alguns casos não há correção a fazer ou a correção não é viável. A correção 

pode ser executada pelo próprio emitente da não-conformidade (neste caso o cliente interno), 

pelo agente causador da não-conformidade ou por um terceiro envolvido no processo. 

c) 3ª Fase (Ação imediata): Nesta fase o agente causador deve fazer uso das 

ferramentas da qualidade aplicáveis para identificar as causas que levaram à ocorrência do 

fato e posterior proposição de ações para eliminar as causas apontadas, a fim de evitar novas 

reincidências. 

d) 4ª Fase (Avaliação da Correção): Nesta fase, o Representante da Direção (RD) para 

o Sistema de Gestão faz uma avaliação do caso, considerando o fato ocorrido e o tratamento e 

atenção dispensada. A avaliação do RD resulta em três possíveis resultados, sendo: Eventual, 

quando o fato ocorrido tem baixo impacto no processo; Crítico, quando o fato ocorrido tem 

alto e grave impacto no processo com consequentes perdas; e Crônico, quando a soma de 

várias ocorrências tenha alto impacto no processo com consequentes perdas. Quando o 

resultado se enquadrar em uma das duas últimas situações, o RD propõe a abertura de um 

processo de ação corretiva, por meio do Registro de Ação Corretiva e Ação Preventiva - 

RACP (em formulário específico), para estudo mais aprofundado do caso. Outro fator 

determinante na avaliação do RD é o tratamento dado ao caso, principalmente na 3ª fase. 

 

4.2 LEVANTAMENTO DE DADOS 

Os dados apresentados a seguir referem-se ao número de RNCs registrados no período 

e aos prazos de cada etapa/fase do processo de não-conformidade, e, demonstram a baixa 

agilidade e o baixo dinamismo do sistema atual. 

O período definido para coleta dos dados refere-se ao período de um ano, com base no 

calendário societário da empresa, a fim de analisar um período de safra e um período de 

entressafra, que compreendem os meses de maio/18 a abril/19, conforme Apêndice A. 

Estas informações têm por objetivo demonstrar o volume de não-conformidades 

registradas e gerenciadas pelo sistema. Os dados demonstram uma certa regularidade no 

volume mensal, com média de 282 RNCs/mês no período. Com base nesta média, tem-se 
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ainda uma média de 9 RNCs/dia. O maior valor registrado foi no mês de junho/18 (358) e o 

menor valor no mês de janeiro/19 (207). Com base nos dados apresentados, pode-se 

considerar que não há uma oscilação relevante a ponto caracterizar algum período de 

sazonalidade, a não ser uma leve indicação nos três primeiros meses de 2019, que 

compreende basicamente o período de entressafra. 

O Quadro 2 abordará os dados gerais referentes aos prazos realizados para cada 

etapa/fase do processo de não-conformidade, conforme Apêndice B. 

 

4.2.1 Análise dos prazos em cada etapa/fase do processo 

O tempo médio em dias desde a data que se efetua o registro da não-conformidade (1ª 

fase) até o registro do fato no atual sistema de controle, para fins de acompanhamento e 

gerenciamento do caso especificamente, tem média geral de 3 dias, com variação de 2 a 5 

dias. O prazo máximo registrado nessa etapa apresenta média de 66 dias. 

O prazo para tratamento e devolução da não-conformidade (N-C) após o registro no 

sistema de controle é de 11 dias em média geral, com variação de 8 a 14 dias, ou seja, após o 

registro de controle da N-C no sistema, o registro do tratamento é realizado 11 dias depois, 

caracterizando alto tempo para atuação com consequentes perdas decorrentes de não-

conformidades. Este prazo consiste no tempo desde a data que o responsável recebeu a N-C 

até a devolução da mesma devidamente tratada (correção da N-C e proposição de ações para 

eliminar as causas). Se compararmos o prazo para o tratamento e devolução da N-C com a 

data de abertura/registro da N-C, o prazo médio geral é de 14 dias (3 dias à mais), sendo 

praticamente 2 semanas apenas para verificar a ocorrência, promover correções e propor 

ações para eliminação das causas geradoras do fato. 

O gráfico do Apêndice C demonstra o tempo médio em dias considerando a data de 

tratamento/devolução e o prazo proposto para execução da ação para eliminação das causas 

geradoras da não-conformidade, ou seja, quanto tempo o responsável pelas causas geradoras 

levará para solucionar o problema efetivamente, e compara o cumprimento dos prazos 

propostos para as ações, ou seja, o dia que foi confirmado se a ação foi realmente executada 

em relação à data proposta. 

Os valores registrados demonstram índices com variação de -4 até 30 dias, com média 

geral de 7 dias para a data proposta para execução da ação em relação a data de devolução. Os 

valores negativos registrados neste índice deve-se ao fato de que para cada não-conformidade 



13 
 

 

identificada em datas diferentes, mas que tenham as mesmas características (por exemplo: 

várias reclamações esporádicas de clientes devido a açúcar fora do padrão, com diferentes 

datas, porém com causas e ações iguais, considera-se para fins de registro a data da ação do 

primeiro registro efetuado e tratado). A mesma lógica se aplica para todos os casos com 

valores negativos nos prazos. Para a confirmação de execução das ações propostas, o prazo 

médio geral é de 8 dias, com varrições de 4 a 14 dias na média. 

O tempo médio em dias desde a abertura do registro (1ª Fase) até a avaliação de cada 

caso pelo Representante da Direção (4ª Fase), ou seja, praticamente todo o ciclo do processo 

de tratamento de não-conformidade para cada registro efetuado sob o aspecto técnico e do 

Sistema de Gestão é de 16 a 24 dias com média geral de 20 dias. Observa-se que a avaliação 

do RD não tem relação direta com os prazos de execução das ações propostas e sim com o 

fluxo do tratamento da não-conformidade. 

 

4.2.2 Outros aspectos 

Este item tem por objetivo destacar outros aspectos relevantes observados no sistema 

atual e que de certa forma contribuem negativamente para o andamento do processo. Para 

cada etapa/fase do processo, há um fator determinante para o cumprimento dos prazos 

estabelecidos. Os fatores serão elencados e comentados abaixo: 

a) Alta dependência dos serviços internos de malote da empresa: em função da 

dimensão e da posição geográfica de cada UF, tanto na própria unidade como nas demais 

unidades, há uma perda de tempo considerável desde a emissão do RNC até o recebimento do 

mesmo. 

b) Necessidade de transcrição do registro para o sistema: uma vez emitido um RNC, 

para alimentar o sistema há a necessidade de transcrever todas as informações para o sistema 

de controle, para todas as etapas/fase. 

c) Controle de numeração dos RNCs: a numeração é controlada de forma semi-

automática, ou seja, ao registrar uma não-conformidade no sistema, consulta-se o último 

número emitido pela determinada UF no ano e efetua-se o registro com o número seguinte, 

aplicando o mesmo manualmente no respectivo RNC. 

d) Controle dos prazos para cada etapa/fase: o controle é realizado “manualmente” 

pelos assistentes de gestão, com relatórios limitados e planilhas eletrônicas. 

e) Sistema de cobrança das pendências: os responsáveis são cobrados pelas pendências 
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pelos assistentes de gestão, por telefone, e-mail ou pessoalmente. 

f) Feedback e interação: a única interação que o sistema atual tem com os usuários é a 

consulta ao RNC emitido somente após o fechamento do ciclo de tratamento, ou seja, após a 

avaliação do RD, por meio de consulta a um arquivo digital scaneado do arquivo físico, de 

modo que o emitente tem o feedback em média 20 dias após a emissão, isso se tiver a 

iniciativa de consultar o sistema. Cada usuário tem acesso apenas aos RNCs emitidos e 

recebidos na respectiva UF. 

 

4.3 PROPOSTA PARA O PROCESSO DE NÃO-CONFORMIDADE 

A proposta para o processo e controle de não-conformidades do Sistema de Gestão da 

Qualidade é apresentado na forma de fluxograma, conforme Apêndice D. 

 

 

5 DISCUSSÃO 

A ideia central do sistema proposto é agilizar o fluxo, aumentar o nível de interação 

via sistema com os usuários, ter controles automatizados e dinâmicos, reduzir a circulação de 

papéis, e facilitar a vida dos usuários no processo de tratamento de não-conformidades. 

A proposta subsidia o desenvolvimento de um sistema computacional para uso via 

web para os usuários de ponta (stackholders), por meio de navegadores de internet e uso em 

intranet, podendo, se necessário, estender para extranet. Além dos navegadores de internet, os 

serviços de correio eletrônico como Outlook Express e/ou similares integrará o sistema 

proposto com alto nível de interação, tendo fundamental importância para o sistema proposto. 

Para os administradores do sistema, o uso da aplicação deverá ser para Sistema 

Operacional Windows, com instalação local e/ou via terminal service para gerenciamento do 

sistema. 

A implantação do sistema proposto permitirá maior disponibilidade para análise e 

estudos, bem como monitoramento dos prazos padrões e prazos propostos para as 

ações/tratamentos, incluindo questionamentos sobre os prazos propostos, que em alguns casos 

são considerados demasiadamente longos, e análises conceituais do SGQ como um todo. 

Embora busca-se maior agilidade e dinamismo no processo, deve-se considerar que 

alguns casos requerem maior tempo para tratamento diante da complexidade envolvida e do 

grau de dificuldade para solução. Deste modo, para estes casos há um certo nível de tolerância 
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e deve-se dispensar maior atenção e envolvimento a fim de solucionar o quanto antes. 

 

 

6 CONLCUSÃO 

O ponto de partida para execução do estudo foi a necessidade de melhorias no Sistema 

de Gestão, especificamente no processo de tratamento de não-conformidades geradas nos 

vários processos produtivos existentes na empresa alvo do estudo. 

A proposta apresentada baseou-se no processo em uso, mantendo a “espinha dorsal”, 

com uso da tecnologia da informação e demais recursos disponíveis. Este trabalho, na forma 

como foi conduzido e elaborado, estabelece as necessidades e diretrizes para desenvolvimento 

do sistema computacional como ferramenta imprescindível na gestão de um Sistema de 

Gestão. 

Com relação aos objetivos propostos, todos eles foram atingidos, desde o objetivo 

geral aos objetivos específicos. 

Como limitação relevante deste trabalho destaca-se o fato de a proposta limitar-se à 

ideologia e estruturação conceptiva do processo, sem o desenvolvimento efetivo do sistema, 

ou seja, o desenvolvimento do software em si, com aplicação prática, mesmo que em teste. 

Outro ponto considerável refere-se às limitações do estudo organizacional por não 

abordar análises qualitativas mais profundas com foco nos tratamentos das não-

conformidades em si, ou seja, análises técnicas do ponto de vista conceitual do modelo de 

gestão utilizado na organização bem como aspectos comportamentais e culturais dos usuários 

(stakeholders). 

Recomenda-se para trabalhos futuros uma revisão consistencial e estrutural na 

proposta de melhoria para desenvolvimento efetivo do software, aplicação de testes e 

implementação para aplicação prática, e ainda estender a lógica da proposta para outros 

processos, como auditoria interna e externa, controle de ação corretiva e ação preventiva. 

É recomendável ainda um aprofundamento no estudo organizacional para análise 

qualitativa com foco no tratamento aplicado para cada caso ou grupo de casos não-conformes, 

para avaliação das correções, causas identificadas, ações propostas, prazos para execução das 

ações, relação causa x ação, análise de perdas e ganhos, e demais pontos relevantes do 

processo. 

Outra recomendação aplicável é a análise comportamental das pessoas envolvidas 

(emitentes, responsáveis pelo tratamento, avaliadores do processo, responsáveis superiores), a 
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fim de avaliar o grau de entendimento dos conceitos, o nível de envolvimento no processo e 

aceitação do modelo de gestão adotado pela organização, bem como o comprometimento das 

pessoas. 
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APÊNDICES 

Apêndice A 

Quadro 1 - Número de RNCs registrados por mês no período de Maio/18 a Abril/19 

2018 2019 
MÉDIA TOTAL 

MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR 

269 358 314 333 242 277 306 285 207 246 246 297 282 3.380 
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Apêndice B 

Quadro 2 - Tempo médio em dias para cada etapa/fase do processo de RNC 

DESCRIÇÃO 

2018 2019 
MÉDIA 

GERAL 

M
A

I 

JU
N

 

JU
L

 

A
G

O
 

S
E

T
 

O
U

T
 

N
O

V
 

D
E

Z
 

JA
N

 

F
E

V
 

M
A

R
 

A
B

R
 

Registro no 

sistema 

X 

Registro 

da N-C 

Média 3 3 2 3 3 3 3 4 5 2 3 5 3 

Mínimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Máximo 81 95 33 51 24 36 33 30 196 32 58 123 66 

Amplitude 81 95 33 51 24 36 33 30 196 32 58 123 66 

Tratamento/ 

devolução 

X 

Registro 

no sistema 

Média 8 12 10 10 12 10 13 9 9 13 14 12 11 

Mínimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Máximo 91 242 216 76 72 119 240 83 55 87 93 113 124 

Amplitude 91 242 216 76 72 128 240 83 55 87 93 113 125 

Tratamento/ 

devolução 

X 

Registro 

da N-C 

Média 11 15 13 13 14 12 17 14 13 15 18 17 14 

Mínimo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Máximo 92 245 216 86 72 119 245 84 199 87 93 123 138 

Amplitude 92 245 216 86 72 119 245 83 199 87 93 123 138 

Data de pro-

posta da ação 

X 

Tratamento/ 

devolução 

Média 30 8 9 7 6 8 3 -1 6 2 -4 9 7 

Mínimo -46 -38 -75 -30 -36 -123 -31 -36 -64 -168 -168 -172 -82 

Máximo 349 202 266 379 257 417 158 82 218 291 181 189 249 

Amplitude 395 240 341 409 293 540 189 118 282 459 349 361 331 

Data de exe- 

cução da ação 

X 

Data de pro-

posta da ação 

Média 11 7 7 8 6 5 4 6 8 9 14 9 8 

Mínimo -25 0 -22 -10 -30 -30 -20 -17 -15 -27 -25 -186 -34 

Máximo 420 121 117 159 48 123 53 113 64 168 168 172 144 

Amplitude 445 121 139 169 78 153 73 130 79 195 193 358 178 

Avaliação 

do RD 

X 

Registro 

da N-C 

Média 16 22 17 17 21 18 24 20 19 20 23 21 20 

Mínimo 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1 1 1 

Máximo 113 245 216 90 294 119 245 88 199 87 131 123 163 

Amplitude 112 244 215 90 292 119 245 87 199 87 130 122 162 
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Apêndice C 

 

Figura 14 - Tempo médio em dias - Tratamento/devolução X Registro no sistema e Data 

de execução da ação X Data de proposta da ação 
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Apêndice D 

Fluxograma – Proposta para o processo de Não-Conformidade 

INÍCIO

IDENTIFICAÇÃO DA NÃO-

CONFORMIDADE (N-C)

EFETUAR REGISTRO (ON LINE) DA 

NÃO-CONFORMIDADE NO SISTEMA

(RASTREABILIDADE E DESCRIÇÃO)

ANALISAR A N-C

SISTEMA ENVIA MENSAGEM À 

GESTÃO PARA ANÁLISE DA N-C

HÁ ALGUMA DÚVIDA

QUANTO À N-C ?

VALIDAR N-C

CONSULTAR RESPONSÁVEL/

EMISSOR PARA ESCLARECIMENTOS

HÁ NECESSIDADE

DE AJUSTE/CORREÇÃO NA 

DESCRIÇÃO ?

SIM

SIM

NÃO

SISTEMA ENVIA MENSAGEM AO 

RESPONSÁVEL PARA 

TRATAMENTO DA  N-C

HÁ ALGUM ANEXO

REFERENTE À N-C ?

GRAVAR REGISTRO

1) SE FOR DOCUMENTO 

ELETRÔNICO, FAZER UP-LOAD VIA 

SISTEMA

2) SE FOR DOCUMENTO OU ALGUM 

OBJETO FÍSICO (AMOSTRA, POR 

EXEMPLO) PROVIDENCIAR ENVIO AO 

RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO 

DA N-C E INFORMAR NO SISTEMA

SIM

NÃO

NÃO

PROCEDER O AJUSTE/CORREÇÃO

ANALISAR A N-C RECEBIDA

INDICAR O RESPONSÁVEL PELO 

TRATAMENTO DAS CAUSAS 

EVIDENTES

NÃO

SIM

SIM

NÃO HÁ CORREÇÃO PARA O

FATO NÃO-CONFORME ?

PROCEDER CORREÇÃO E REGISTRO 

DA MESMA

REGISTRAR QUE NÃO HÁ 

CORREÇÃO PARA O FATO NÃO-

CONFORME

AS CAUSAS

EVIDENTES SÃO DE SUA

RESPONSABILIDADE?

SISTEMA ENVIA MENSAGEM AO 

RESPONSÁVEL PELO 

TRATAMENTO DAS CAUSAS E 

PARA A GESTÃO

GRAVAR REGISTRO

PROPOR AÇÕES/CONTRA-MEDIDAS 

PARA ELIMINAR AS CAUSAS 

EVIDENTES E REGISTRAR NO 

SISTEMA

(PLANO DE AÇÃO 3WS)

SISTEMA ENVIA MENSAGEM AO 

EMISSOR E PARA A GESTÃO

GRAVAR REGISTRO

GESTÃO EFETUA PRÉ-ANÁLISE 

SOBRE TRATAMENTO APLICADO 

NAS ESTAPAS/FASES 2 E 3

NÃO

SIM

LIBERAR NÃO CONFORMIDADE PARA 

AVALIAÇÃO DO REPRESENTANTE DA 

DIREÇÃO (RD) RESPONSÁVEL

CONTATAR OS RESPONSÁVEIS E 

EFETUAR OS QUESTIONAMENTOS HÁ ALGUM

QUESTIONAMENTO SOBRE O 

TRATAMENTO DADO ?

SISTEMA ENVIA MENSAGEM AO 

RD RESPONSÁVEL

RD AVALIA TODO O PROCESSO

O PARECER DO RD

 GEROU AÇÃO CORRETIVA

(RACP) ?

INICIAR PROCESSO DE

AÇÃO CORRETIVA (RACP)

SIM

NÃO

SISTEMA ENVIA MENSAGEM 

PARA EMITENTE, RESPONSÁVEL 

E GESTÃO

FIM

GRAVAR AVALIAÇÃO

HÁ NECESSIDADE

DE AJUSTE/CORREÇÃO ?

PROCEDER O AJUSTE/CORREÇÃO

NÃO

SIM

CONSULTAR SISTEMA PARA 

VERIFICAR SE HÁ OUTRAS N-CS DE 

MESMA NATUREZA PARA 

REFERÊNCIA

NÃO

SIM
CONTATAR OS RESPONSÁVEIS E 

EFETUAR OS QUESTIONAMENTOS

HÁ ALGUM

QUESTIONAMENTO SOBRE O 

TRATAMENTO DADO ?

HÁ NECESSIDADE

DE AJUSTE/CORREÇÃO ?

PROCEDER O AJUSTE/CORREÇÃO

SIM

CONCLUIR AVALIAÇÃO E PARECER

ANALISAR N-C RECEBIDA

IDENTIFICAR AS CAUSAS EVIDENTES

(FAZER USO DAS FERRAMENTAS DA 

QUALIDADE)

NÃO

SIM

REGISTRAR QUE NÃO HÁ AÇÕES/

CONTRA-MEDIDAS PARA ELIMINAR 

AS CAUSAS HÁ

CONTRA-MEDIDAS

PARA ELIMINAR AS

CAUSAS ?

A

A

NÃO

 


