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Defesa preventiva
Tome uma ação para reorientar seu sistema de gestão da qualidade

A
ISO 9001 se tornou uma linha de base bem estabelecida 
para a gestão da qualidade pelo mundo. Seus requisitos 
constituem os princípios absolutos de um sistema de 
gestão da qualidade aceitável (SGQ). Mas, nesses tempos 

de recursos escassos, é frequentemente impraticável ter atenção igual a 
todas as partes do sistema. Ao mesmo tempo, muitos profissionais se 
esforçam com a cláusula de ação preventiva. 

Agora é um tempo ideal às empresas para revisitarem o 
conceito de ação preventiva usando um pensamento inovador. 
Ação de efeito preventivo requer foco e atenção, ambos que 
podem ser endereçados por meio de um método que começa 
com a priorização e finaliza com as ações de melhoria.

[John E. “Jack” West] Considerar a falha
O processo começa com duas ações para cada processo do 

SGQ, seguidas por duas ações para priorizar os processos de 
alto risco. Mas, se você ainda não conhece, você deve identificar 
os processos do SGQ.

Pergunte como cada processo pode fracassar e quais as 
consequências daqueles fracassos. Um caminho para fazer isso 
é usar a análise de modo e efeito de falha (da sigla em inglês 
PFMEA), que nos fornece um método para gerir os riscos 
associados com os potenciais processos de falha.

PFMEA é uma técnica para estudar as causas e efeitos de 
falha antes que elas aconteçam. Além da análise de potencial 
falha e seus efeitos, é muito comum analisar criticamente cada 
modo potencial de falha. Isso requer as seguintes ações:
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- Para cada potencial falha, liste os modos de falha possíveis.
- Para cada modo de falha, desenvolva uma descrição dos 

potenciais efeitos. 
- Para cada potencial falha, estima-se (na escala de 1 a 10, 

sendo 10 o pior) a severidade, probabilidade (ou frequência) da 
ocorrência de detectabilidade (habilidade para detectar a causa 
potencial e prevenir a falha).

- Multiplique os rankings para criar um número de 
risco prioritário que possa ser usado para priorizar as ações 
preventivas.

Seja cuidadoso para não fazer desse um projeto maior 
que necessita ser. Lembre-se, tudo que se quer fazer é 
determinar os processos de alto risco. Isso envolve entender os 
processos de entrada, saída e processos internos de medição, 
métodos de processo de monitoramento e saídas de processos 
esperados. Com a possível exceção de medição, todos os 
processos de SGQ devem ter esses elementos. Se alguns 
elementos estão faltando ou são insuficientes, eles devem ser 
anotados. Se algo estiver faltando para os processos de alto 
risco, será necessária ação rápida para retificar a situação. 

Questões prioritárias
Quais são os processos tipicamente emergentes advindos 

da priorização? Eles podem ser muito diferentes de uma 
organização para outra, mas independentemente, os processos 

podem ser categorizados usando as cláusulas da ISO 9001. As 
cláusulas seguintes são usadas mais frequentemente: 

- Cláusula 4.1, requisitos gerais – outsourcing. 
- Cláusula 5.1, compromisso de gestão.
- Cláusula 5.4.1, objetivos da Qualidade.
- Cláusula 5.6, revisão da gestão.
- Cláusula 6.1, disponibilização de recursos. 
- Cláusula 6.2.2, competência, treinamento e consciência.
- Cláusula 7.3, projeto e desenvolvimento. 
- Cláusula 7.5.1, controle de produção e serviço de 

fornecimento.
- Cláusula 7.5.2, validação dos processos para produção e 

serviço de fornecimento. 
- Cláusula 8.2, monitoramento e medição (particularmente 8.2.1, 

satisfação do cliente; e 8.2.3, monitoramento e medição de processos).
- Cláusula 8.4, análise de dados.
- Cláusula 8.5, melhoria. 
Depois que a priorização está completada, existem dois 

conceitos mais para ajudar o acesso aos processos de alto risco. 
Isso envolve entender como o processo é operado, medido e 
controlado. Você deve estar apto a demonstrar que todos os 
processos de alto risco operam continuamente em um estado de 
controle. Isso deve ser útil para responder às seguintes questões 
para cada item de grande prioridade:

- Os critérios e os métodos de controle foram determinados 
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modo, não é prático melhorar o processo de revisão da gestão 
por meio de memorandos escritos; você precisa obter a atenção 
dos gestores responsáveis top com os dados reais. 

Para atividades críticas que devem ser completadas 
corretamente por colaboradores para realizar um resultado 
desejado, as variáveis de controle independentes podem ser a 
eficácia do treinamento e da quantidade de prática. 

Você pode desejar como determinar quais das inúmeras 
variáveis de seu processo são aquelas que, quando alteradas, 
irão garantir que o processo não irá fracassar. Uma forma de 
determinar isso é perguntar aqueles que trabalham no processo. 
Também é útil que o grupo de trabalho ou o time do processo 
desenvolva um diagrama de causa e efeito (também chamado 
de diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe) para identificar 
os prováveis candidatos. 

Alguns processos contêm atividades ou passos que 
envolvem uma grande incerteza. Por exemplo, o processo de 
gestão de um processo de manutenção irá necessariamente 
ter um passo no qual a disponibilidade de uma parte crítica 
de reparo é determinada. Não importa o quanto bem você 
selecionou quais partes devem ser tomadas, isso é justo para a 
equipe do processo de manutenção para considerar a inclusão 
no processo de suprimento para a situação na qual uma parte 
crítica não está disponível. Em outras palavras, pense no plano B 
para as principais incertezas previsíveis no processo. 

Novamente, não faça do mapeamento, medição e atividades 
de melhoria um melhor projeto que o necessário. Tudo o que 
você quer fazer é determinar as atividades do processo que você 
irá necessitar para mudar ou ser infalível para reduzir o risco. Vá 
sobre ele no seu próprio ritmo. A chave para fazer o progresso é 
começar, mesmo se você precisar começar pequeno. 
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para controle dos processos de SGQ?
- A informação está disponível para apoiar a operação e 

monitoramento dos processos?
- Os processos são medidos, monitorados e analisados, com 

ações apropriadas tomadas para realizar resultados planejados e 
melhoria contínua?

- O SGQ está estabelecido, documentado, implementado, 
mantido e continuamente melhorado? 

- Os fornecimentos foram feitos para garantir controle dos 
processos de SGQ terceirizados? (1)

- Se os processos não foram previamente mapeados, fazer 
isso pode ser útil nessa fase (veja Figura 1). (2)

Mais em medição
Isso nos leva à medição, que é uma parte do mapeamento 

dos processos, mas é importante o suficiente para discutir 
em maiores detalhes. Para muitos processos, particularmente 
aqueles que são de capital intensivo, pode ser crítico entender 
quais parâmetros são as causas do desempenho do processo. 
Esse conceito é importante na resolução de problemas básicos 
que levam os processos a perder os objetivos. Também é 
importante quando do desenvolvimento de um novo ou 
reestruturado processo porque ajuda a estabelecer quais 
parâmetros de processo devem ser monitorados ou medidos 
ao longo do tempo para garantir que o processo continue até 
cumprir às normas.

O conceito é simples, mas seu poder é frequentemente 
ignorado. A ideia é que a maioria das medições do processo de 
saída não possam ser diretamente alteradas. Além disso, são 
variáveis de resposta – isto é, elas respondem às mudanças em 
outras variáveis dentro do processo. 

Essas outras variáveis podem ser mudadas e são chamadas 
de variáveis independentes. Para obter melhores resultados 
do processo, você deve determinar quais das variáveis 
independentes no processo afetam o desempenho do processo 
e aprende a otimizá-los. 

É critico lembrar que os resultados de saída do processo 
(variáveis de resposta) são difíceis de mudar ao menos que você 
identifique e altere as variáveis independentes. As melhores 
mudanças são como aquelas infalíveis no processo e fazem a 
ocorrência da possível falha e de tudo que é impossível. 

Por exemplo, você não pode fazer um doce mais doce 
ao menos que você determine o que o torna doce e altere a 
quantidade de ingredientes que o tornam doce. Do mesmo 
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