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Resumo
A norma ISO 9001:2015 veio possibilitar às organizações terem uma abordagem à
mesma mais holística e estratégica. A obrigação de considerar os contextos interno e
externo, as partes interessadas e o risco nas tomadas de decisão abre a possibilidade
das organizações definirem novos sistemas de gestão da qualidade (SGQ). Esta
realidade tem levado ao desenvolvimento de novas abordagens à forma como se
efectua e demonstra o cumprimento dos requisitos da norma, por académicos e
profissionais, que têm trazido novos modelos de SGQ e de documentação do
mesmos.
Este artigo pretende apresentar um modelo de SGQ, aplicado desde 2016 em mais de
uma dúzia de empresas que já fizeram a transição para a norma ISO 9001:2015. O
modelo assenta num documento singular (aplicação informática) que avalia os
contextos externo e interno, SWOT, e determina as estratégias da organização, as
partes interessadas, as transacções entre elas, os atributos dos produtos e serviços
fornecidos, os processos, as actividade, seus inputs e outputs, recursos e meios,
autoridades e responsabilidades, controlos e meios de suporte, competências
necessárias e existentes, e necessidades de aquisição das mesmas, e, finalmente,
indicadores e objectivos.
O SGQ fica, neste modelo, reduzido a menos de uma dezena de documentos e
registos.
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Abstract:
The ISO 9001:2015 standard has brought to organizations the possibility of having an
much more holistic and strategic approach to it. The obligation of considering the
internal and external contexts, interested parties and risk in the decision making opens
the possibility to organizations of defining new quality management systems (QMS).
This reality allowed the development of new approaches to the compliance and
evidence of standard requirements, by scholars and professionals, which brought new
QMS models and documentation.
This article intends to introduce a QMS model, applied since 2016 in over a dozen
organizations, which had accomplished the transition to the ISO 9001:2015 standard.
The model is based on a stand-alone document (software application) that evaluates
the external and internal contexts, SWOT, and determines the organizational
strategies, the interested parties, transaction among them, the supplied products and
services attributes, processes, activities, inputs and outputs, resources and supporting
means, needed and existing competencies, and the need for acquiring new, and,
finally, performance indicators and objectives.
The QMS becomes, in this model, contained to less then tem documents and records.
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I. Introdução
A norma ISO 9001:2015 veio possibilitar, às organizações, uma abordagem à mesma duma
forma mais holística e estratégica. A obrigação de considerar os contextos interno e externo, as
partes interessadas e o risco nas tomadas de decisão abre a possibilidade para as organizações de
definirem o seu sistema de gestão com uma amplitude e uma inter-conectividade entre os
elementos e factores de decisão e gestão até agora pouco compreendidas e aplicadas.
Esta realidade tem levado ao desenvolvimento, por académicos e profissionais, de novas
abordagens para a forma como se efectua e demonstra o cumprimento dos requisitos da norma,
que têm trazido para o mercado novos modelos de gestão da qualidade e de documentação da
mesma.
Este artigo pretende apresentar um modelo de sistema de gestão da qualidade, assente num
conjunto muito reduzido de documentos, que tem sido aplicado desde 2016 em muitas empresas
que já fizeram ou estão a fazer a transição do seus sistemas de gestão da qualidade para a norma
ISO 9001:2015.
O método assenta na forma como é feita a avaliação dos contextos externo (macro e meso) e
interno (micro) e a respectiva síntese numa análise SWOT, que determina as estratégias da
organização de forma directa. Neste processo são identificadas as partes interessadas mais
relevantes para a organização e para o seu negócio. As estratégias, devidamente inseridas num
plano estratégico, fazem a ligação com as partes interessadas relacionadas com as mesmas, com
os processos internos existentes ou necessários para operacionalizar as ditas estratégias, e com o
risco de potenciais ocorrências que possam influenciar a sua prossecução.
Com base no plano estratégico, partindo das partes interessadas identificadas, passa-se para a
identificação de todas as transacções efectuadas, em ambos os sentido, entre a organização e as
mesmas partes interessadas e outras que se venham a identificar como relevantes para a qualidade
dos produto e serviços, determinando-se os requisitos inerentes a cada uma delas e os riscos
associados, com respectivas avaliações e propostas de controlo.
As transacções com origem na organização e destino nas partes interessadas externas determinam
os atributos dos produtos e serviços, e doutras acções que possam estar contidos nas transacções,
sendo esses atributos fundamentais para a satisfação das estratégias e
estabelecidos.

dos requisitos

Após este exercício, são analisados os processos e respectivos sub-processos, actividade e tarefas,
identificando-se os correspondentes inputs e outputs, recursos e meios utilizados, autoridades e
responsabilidades aplicáveis, e documentação de apoio e registos produzidos.
Com base nas actividades e/ou tarefas determinadas, identificam-se as competências necessárias
e existentes, a nível cognitivo e comportamental, e as respectivas necessidade de formação,
informação, substituição ou recrutamento para as mesmas.
Finalmente, o modelo leva à determinação directa dos indicadores, para cada uma das actividade
e/ou tarefas, e respectivos objectivos, quando estes forem identificados como determinantes para
a gestão e para a tomada de decisão.
Toda esta informação está contida numa única aplicação informática (folha de cálculo), com as
devidas ligações e automatismos para reduzir a complexidade e aumentar a eficácia do processo
de gestão da qualidade.
Para além deste documento nuclear, o sistema de gestão da qualidade é completado por mais os
seguintes documentos que servem de registo às actividades:
a) Avaliação dos fornecedores nucleares (que efectivamente têm impacto na qualidade dos
nossos produtos e serviços) – um documento em Excel (folha de cálculo) que avalia apenas
os fornecedores relevantes, em modo de pré-qualificação e/ou de qualificação anual;
b) Monitorização da percepção da satisfação dos clientes (apenas para os que são
efectivamente relevantes, ou seja, os que contribuem para 80% do volume de vendas) – um,
documento em Excel (folha de cálculo) que avalia anualmente os principais clientes e retira
conclusões sobre a sua percepção de satisfação, conduzindo à necessidade de investigação
de possíveis insatisfações apenas em casos excepcionais.
c) Tratamento de reclamações, de não conformidade e de melhorias (com avaliação de riscos
para cada uma das diferentes situações) – um documento em Excel (folha de cálculo) onde
são avaliadas todas as situações acima referidas e tomadas as devidas acções de correcção,
correctivas ou preventivas.
d) Planeamento e controlo de projectos de DDI (quando aplicáveis à entidade e sua
organização de processos)- um documento em Excel para cada projecto, sendo que o
mesmo é dividido em quatro diferentes tipos de inovação de acordo com o Manual de Oslo
(2005).
e) Acta da Revisão pela Gestão (que serve para a tomada de decisão) – um documento que
reflecte a avaliação do sistema de gestão da qualidade e faz o planeamento das acções
necessárias para a melhoria do mesmo e para a sustentabilidade da organização.
Opcionalmente, a entidade pode ainda adoptar documentos que reflictam as decisões e modos de
proceder, conforme seguinte:

a) Documento Estratégico da Qualidade (substitui o tradicional Manual da Qualidade) –
Missão, visão, valores, politicas, contexto, âmbito da certificação, inter-relação entre
processos e organigrama.
b) Instrução do SGQ para gestão da informação – como gerir os fluxos e as autoridades e
responsabilidades da informação.
c) Instrução do SGQ para avaliação de risco – como identificar, avaliar e controlar os riscos
associados às actividades da organização.
d) Instrução do SGQ para avaliação dos fornecedores – como determinar o nível interno de
avaliação da satisfação dos nosso requisitos pelos fornecedores.
e) Instrução do SGQ para implementação das Auditorias da Qualidade – como gerir as
auditorias internas e externas.
Toda esta documentação, sendo ainda alguma opcional, perfaz 10 documentos que, à parte dos
documentos e registos operacionais, satisfaz os requisitos da ISO 9001:2015. Desta forma, temos
um sistema de gestão da qualidade que elimina a complexidade e a dificuldade até agora
existentes na satisfação dos requisitos da norma ISO 9001. Mais, a metodologia identifica e
corrige erros de processo, elimina actividades não necessárias, e aumenta a responsabilidade e
autoridade dentro da organização, contribuindo dessa forma múltipla para a redução dos custos
operacionais e o aumento de competitividade da empresa.

2. O método
2.1 A componente estratégica.
A análise dos contextos externo e interno implica a utilização de ferramentas de análise e síntese
de informação. No âmbito da análise do contexto externo, uma das ferramentas mais conhecidas
é a análise PEST (Turner, 2002), que posteriormente foi adaptada para PESTEL e que é referida
pela norma ISO/TS 9002:2016, a qual tenho aplicado nas empresas com base num conjunto de
factores para cada uma das seis áreas de análise, sendo identificada a tendência para a indústria
onde se insere a empresa e avaliada o seu impacto, sendo este o resultado do efeito, positivo ou
negativo, da tendência e do prazo temporal é que se estima que o efeito se verifique ou se
mantenha, ambos classificados de acordo com escalas previamente determinadas. Esta é uma
análise ao nível macro, na medida em que se pretende caracterizar a industria em geral e não a
organização em particular. Ainda no âmbito da análise do contexto externo, mas ao nível meso,
ou seja, das tendências externas com implicações para a empresa, aplico a análise das cinco
forças (Porter, 1980), sendo que é estimado o nível de impacto, positivo ou negativo, que os
factores podem ter para a empresa, classificado de acordo com escala previamente escolhida. No

âmbito da análise do contexto interno, aplico ao nível estratégico onde estas análises são feitas, a
cadeia do valor (Porter, 1985), onde são considerados todos os possíveis factores determinantes
para cada uma das actividades da cadeia de valor da empresa. Nesta análise é identificado o
posicionamento da empresa em cada um factores aplicáveis, tendo como base de comparação
(benchmarking) os principais concorrentes, sendo o posicionamento relativo da empresa
classificado positiva ou negativamente de acordo com uma escala previamente escolhida.
Das análises PESTEL e Cinco Forças são retiradas as tendências que se manifestam claramente
como oportunidades e ameaças para a organização. Da análise da Cadeia de Valor são retirados
os posicionamentos relativos da organização que determinam claramente as suas forças e
fraquezas. Com base nesta SWOT (Hunger e Wheelen,1998.) são determinadas as estratégias que
mais se adequam aos contexto e à missão da empresa, podendo estas estratégias derem do tipo
ataque, defesa, divergência, ou defesa.
Estas estratégias são integradas num plano estratégico que define as linhas de orientação e metas
para cada uma delas, as partes interessadas e processos internos envolvidos, os riscos a
considerar, as acções a desenvolver e as responsabilidades e os prazos de execução para as
mesmas.
O Documento Estratégico da Qualidade (que substitui o tradicional Manual da Qualidade)
contem a informação essencial retirado do plano estratégico, validando as ligações das estratégias
com a missão, visão, valores, políticas, âmbito de aplicação do sistema de gestão da qualidade
(SGQ), inter-relações entre processos e a estrutura (organigrama) da organização. Este
documento raramente ultrapassa as quatro páginas.

2.2 A componente operacional
As organizações, sejam elas de carácter empresarial, social ou administrativo, desenvolvem a sua
actividade com base em transacções, processos e actividade que representam a criação ou geração
de “valor” para uma, ou mais partes interessadas.
A identificação da sua Rede do Valor (Allee, 2000) e de todas as partes interessadas com quem a
organização faz transacções torna-se, assim, de primordial importância para entender o negócio e
as suas operações. Para o efeito, devem as organizações determinar todas as transacções que
mantém com as partes interessadas internas e externas, de forma a avaliar como as mesmas
interferem no seu desempenho (fig. 1).
De acordo com Allee (op. sit.) as transacções podem ser “contratadas”, ou expectáveis, com
carácter tangível e facilmente quantificadas, ou “não contratadas”, não expectáveis, com carácter
possivelmente intangível e dificilmente quantificadas. Uma transacção pode ser relativa à entrega
de um bem, à prestação de um serviço ou à passagem de uma informação.

Cada transacção deve ter um requisito associado, requisito esse que é determinado pelo receptor,
aquele que recepciona o bem, o serviço, ou a informação. Se não existir um requisito associado, a
transacção perde, potencialmente, a sua razão de existir.
As transacções estão ainda sujeitas à avaliação dos riscos associados às mesmas, sob o ponto de
vista da satisfação dos requisitos do receptor, e à identificação de acções de mitigação desse
mesmo

risco

(estratégico,

económico/

financeiros,

marketing/comercial,

operacional,

conformidade, impacto).
Ao identificar as transacções que emite para os seus clientes, as organizações deverão estar em
condições de determinar quais os atributos funcionais e de desempenho que satisfazem as
necessidades e expectativas daqueles. São estes atributos funcionais, que podem ser de utilidade
ou de carácter cultural (Fernandes, 2015), e ainda de desempenho que servem de base para
determinar os critérios de monitorização da percepção da satisfação dos clientes.

Figura 1. Análise da Rede do Valor (Value Network)
Para cada transacção emitida ou recepcionada, a organização terá, forçosamente, de ter um
qualquer processo que trate a mesma. Os processos podem ser criadores ou geradores de valor ou
de suporte aos processos de criação ou geração de valor. É fundamental que a organização
compreenda quais são os seus processos principais, de criação ou geração de valor, e os seus
processo de suporte à criação e geração de valor, de forma a organizar a sua inter-conectividade e
respectivos interfaces.
Os processos, e respectivos sub-processos, são caracterizados por inputs (matéria prima,
materiais, componentes, serviços e informação), actividades de transformação desses inputs
(humanas, de máquina ou electrónicas), recursos e meios utilizados (com consumo e desgaste),
critérios gerais aplicados na sua execução (leis, normas, regras, procedimentos, boas práticas),
responsabilidades e autoridades relacionadas com cada uma das actividade (cadeia de liderança),
outputs resultantes (produtos, serviços, informação), e quais os documentos e os registos de
suporte. Esta fase do mapeamento dos processos corresponde ao requisito da norma
“planeamento das operações” (fig. 2).
As actividades podem estar sujeitas a controlo, de forma a garantir a satisfação dos requisitos
associados, pelo que devem ainda ser determinadas as actividades de controlo, quais os critérios

(parâmetros e outros) de aceitação, os recursos de medição e monitorização utilizados, a
frequência com que é feito o controlo (periodicidade e amostra), a responsabilidade de controlo
(auto-controlo ou segunda parte) e registos dos resultados do controlo. Esta fase do mapeamento
dos processos corresponde ao requisito da norma “controlo das operações”.

Figura 2. Mapeamento dos processos: planeamento.
As actividades estão ainda sujeitas à avaliação dos riscos associados às mesmas e à identificação
de acções de mitigação desse mesmo risco (económico/ financeiros, marketing/comercial,
operacional, conformidade, impacto).
Na execução de cada actividade é necessário determinar quais as necessidades de competências
(cognitivas e comportamentais) e quais as competências existentes por cada um dos executantes
da mesma actividade. Esta análise fica plasmada numa matriz de competências (fig. 3). Com
base no diferencial entre competências necessárias e existentes, por executante, é determinado o
“gap” existente e, consequentemente, quais as acções a desenvolver (formação, informação,
reafectação de executantes, recrutamento ou contratação de recursos humanos competentes) de
forma a igualar ou superar as competências necessárias e existentes.

Figura 3. Matriz de competências

Finalmente, é assim possível, determinar indicador ou indicadores para cada actividade, podendo
os mesmos ser de carácter económico/financeiro, operacional, de conformidade (qualidade,
ambiental, safety, security, legal), de percepção (satisfação) e de impacto (ambiental, social). Os
indicadores nucleares (KPIs) para o negócio devem ser utilizados para a determinação de
objectivos, os quais servirão para indicar o nível de desempenho da própria organização (fig.4).

Figura 4. Indicadores e objectivos
A elaboração de toda esta análise leva a organização a questionar a razão e pertinência das acções
actuais, as oportunidade de alteração no seu modo de proceder e a necessidade de competências
adequadas para o negócio. Na prática, tudo o que a organização faz fica plasmado em cinco
folhas, de rápida leitura e consulta, bem como de fácil actualização.
Este mapeamento está inserido num único ficheiro (folha de cálculo) podendo ser partilhado
parcial ou totalmente pelos diferentes níveis da organização, de acordo com a pertinência da
informação para cada um deles.
Só com base neste mapeamento e consequente análise, se pode desenvolver estratégias e
implementar acções de criação e geração de valor para todas as partes interessadas.
É nesse contexto que entra o processo de Design, Desenvolvimento e Inovação, composto por
perto de oitenta actividade, divididas por cinco grandes fases: Validação da Oportunidade de
Inovação (planeamento de todo o projecto de D&D+I); Design e Desenvolvimento (concepção do
produto ou serviço); Engenharia do Processo (concepção e implementação do processo de
produção); Lançamento do Produto/serviço no Mercado (processo de marketing); e, Modelo de
Negócio (alterações de sistemas organizacionais).
É também neste contexto que entra a avaliação dos fornecedores e a monitorização da percepção
da satisfação dos clientes.
Este método de trabalho dá resposta a todos os novos requisitos da Norma ISO9001:2015,
tornando-se na mais simples e eficaz metodologia de documentar um sistema de gestão integrado
duma organização.

3. Conclusões
O método aqui descrito foi e está a ser aplicado em várias empresas, PMEs e grandes empresas (a
mais pequena com doze trabalhadores e a maior com mais de dois mil), com actividades tão
diversas como extracção de pedra, metalomecânica, produção de plásticos, distribuição e venda
de equipamentos electrónicos e de automóveis, serviços aeroportuários, isolamento térmicos
petroquímicos,

entre outros, com excelentes resultados. A simplificação da lógica em que

assenta o sistema de gestão, a descomplicação do sistema documental, a focalização nos factores
críticos para as organizações, a objectivação das acções para a garantia da satisfação dos
requisitos de todas as partes interessadas, a incidência na qualidade do produto ou serviço, e,
acima de tudo, a clarificação das relações de causa-efeito entre as grandes componentes
estratégica e operacional, são, amiúde, referidas como os principais benefícios do modelo.
O comentário mais frequente por parte dos responsáveis da qualidade das empresas onde o
modelo tem vindo a ser aplicado é “está tudo definido numa linha”, ilustrando a simplicidade de
construção e de interpretação do sistema lógico em que assentam as respostas todos os requisitos
da norma.
À data da apresentação deste artigo, está a ser iniciado o processo de criação e desenvolvimento
de um software que contenha todo o processo e documentação necessária, conforme apresentado.
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