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Núcleo Técnico de Gestão e Qualidade

A Importância da Padronização

de Processos em Organizações Públicas



“Grau no qual um conjunto de características 
inerentes satisfaz a requisitos”

“Necessidade ou expectativa que é expressa, 
geralmente, de forma implícita ou obrigatória”

Conceitos da Qualidade

“Propriedade diferenciadora”

�Qualidade

�Requisitos

�Características
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“Organização ou pessoa que recebe um produto”

“Resultado de um processo”

“Conjunto de atividades inter-relacionadas ou 
interativas que transformam insumos (entradas) 
em produtos (saídas)”

Conceitos da Qualidade

�Cliente

�Produto

�Processo
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Conceitos de Qualidade

Estilos de gerenciamento

“DETECÇÃO”

Espere as coisas ruins acontecerem, depois
trabalhe para consertar os estragos.
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Conceitos de Qualidade

Estilos de gerenciamento

“PREVENÇÃO”

Instalar e reagir a um sistema de alarme
antecipado que nos avisará com

antecedência antes que nos coloquemos
em dificuldades.
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A série de normas ISO 9000

Definição das normas ISO 9000

Conjunto de normas para Sistemas da Qualidade que

estabelece diretrizes para gestão e requisitos para garantia

da qualidade de produtos e serviços que atendam às

exigências dos clientes.

Sistema da Qualidade:Sistema da Qualidade:

“Estrutura organizacional, procedimentos, processos e 
recursos necessários para implementar a gestão da

qualidade”.
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A série de normas ISO 9000

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARTIZATION - ISO

� Sede em Genebra ( Suíça ), fundada em 1947;

� Entidade não governamental, sem fins lucrativos;

� Fórum para definição de normas e padrões internacionais;

� Assuntos técnicos, não somente ligados a qualidade;

� Participação de mais de 90 países;

� Representação de mais de 95% do PIB mundial;

� Brasil representado pela ABNT - CB 25.
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A série de normas ISO 9000

Origem

Normas
militares

Normas
nacionais
(BS 5750 -

Reino
Unido)

1º edição
das

normas
ISO 9000

1º edição
da NBR

ISO 9000
(Brasil)

1º revisão
da

ISO 9000

2º revisão
da

ISO 9000

Após II
Guerra
Mundial

Década
de 1978 1987 1990 1994 2000

Tempo
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A série de normas ISO 9000

3º revisão
da

ISO 9000

2005

Tempo
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A série de normas ISO 9000

Objetivos da
implantação da

ISO 9000
em 

Organizações
Públicas

Buscar o desenvolvimento e a melhoria 
consistente da organização, 

por meio de um modelo de gestão 
baseado nos conceitos da qualidade.

Minimizar os riscos
relacionados à não aceitação

dos serviços.

Prevenção de falhas dos
serviços e dos processos.
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A série de normas ISO 9000

SÉRIE
ISO 9000

Conceitos e
Glossário

Avaliação
do Sistema de 

Qualidade
“Requisitos”

Diretrizes para
Implantação do

Sistema de 
Qualidade
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A série de normas ISO 9000

Conceitos e
Glossários

ISO 9000:2005 Sistema  de  Gestão  da
Qualidade - Requisitos

Definições:

� qualidade

� produto

� processo

� conformidade

� documento

� registro

� serviço

� controle da qualidade

� sistema da qualidade

� auditoria

� retrabalho e reparo

� disposição de não conformidade

� ação corretiva e preventiva

� satisfação do cliente
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A série de normas ISO 9000

Diretrizes para
para implantação

do SQ

ISO 9004:2000 Sistema de Gestão da
Qualidade - Guia para
Melhoria do Desempenho

Diretrizes para organizações atingirem a EXCELÊNCIA por meio da

melhoria contínua do desempenho de seus negócios

� Guia para organizações que desejam incrementar o desempenho de

Seu Sistema de Gestão de Qualidade

� não se destina a processos de avaliação interna e externa

� ambiente para melhoria da qualidade ( trabalho em equipe,

Comunicação, liderança, valores, atitudes, motivação, educação e

Treinamento )
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A série de normas ISO 9000

Benefícios nas Organizações Públicas:

� Maior confiança e credibilidade

junto aos cidadãos e órgãos

regulamentadores ( confiabilidade ).

� Melhoria das relações com os

Fornecedores.

� Utilização como instrumento de

divulgação da imagem

Institucional.

� Certificação do Sistema de Gestão

da Qualidade

VANTAGENS
EXTERNAS
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A série de normas ISO 9000

Benefícios nas Organizações Públicas:
� foco no cidadão

� profissionalização e motivação dos
funcionários

� padronização das práticas e rotinas

entre as unidades

� melhoria nos processos de

comunicação entre as áreas,

atendimento ao cidadão e tomada

de decisão

� definição clara de funções e

responsabilidades

� melhor compreensão do

funcionamento dos processos da

organização

� ênfase na ação de prevenção

ORGANIZAÇÃO

INFORMAÇÃO

VISÃO
INTEGRADA
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A série de normas ISO 9000

Benefícios nas Organizações Públicas:

� redução dos custos relativos a:

� ocorrência e/ou
reincidência de falhas

� retrabalhos

� desperdícios

� não conformidade de
fornecedores

� reclamações de clientes

� melhor dimensionamento dos
controles dos processos

AUMENTO
DA 

PRODUTIVIDADE
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A série de normas ISO 9000

Benefícios nas Organizações Públicas:

VANTAGENS
EXTERNAS

VISÃO INTEGRADA

AUMENTO DA
PRODUTIVIDADE

MELHORIA DA
ORGANIZAÇÃO
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Requisitos da norma ISO 9001: 2008

Estrutura da norma (NBR ISO 9001:2008):

0. Introdução

1. Objetivo

2. Referência normativa

3. Termos e definições

4. Sistema de gestão da qualidade

5. Responsabilidade da direção

6. Gestão de recursos

7. Realização do produto

8. Medição, análise e melhoria
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Modelo de gestão da qualidade (abordagem por processo)Modelo de gestão da qualidade (abordagem por processo)

Melhoria ContMelhoria Contíínua do Sistema de Gestão da Qualidade nua do Sistema de Gestão da Qualidade -- 44

CLIENTECLIENTE
(Cidadão)(Cidadão)

6 GESTÃO 
DE

RECURSOS

6 GESTÃO 6 GESTÃO 
DEDE

RECURSOSRECURSOS

8 MEDIÇÃO, 
ANÁLISE E
MELHORIA

8 MEDI8 MEDIÇÇÃO, ÃO, 
ANANÁÁLISE ELISE E
MELHORIAMELHORIA

5 RESPONSABILIDADE
DA DIREÇÃO (Gestores)

5 RESPONSABILIDADE5 RESPONSABILIDADE
DA DIREDA DIREÇÇÃO (Gestores)ÃO (Gestores)

7 REALIZA7 REALIZAÇÇÃOÃO DO DO 
PRODUTO (ServiPRODUTO (Serviçço)o)

Requisitos

CLIENTECLIENTE
(Cidadão)(Cidadão)

SatisfaçãoPRODUTOPRODUTO

ENTRADAENTRADA SASAÍÍDADA

Requisitos da Norma ISO 9001:2008
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Requisitos da norma ISO 9001: 2008

Os processos possuem início e fim definidos por dois limites

ENTRADAS

Necessidades 
do cidadão

SAÍDAS

Necessidades 
do cidadão
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Agregação de valor
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Conceito de Conceito de ““ProcessoProcesso””

PROCESSO

CONTROLE
(Procedimentos)

MECANISMO
(Recursos)

ENTRADA

NECESSIDADES
REQUISITOS
(Informações ou 
Insumos)

SAÍDA

PRODUTO/
SERVIÇO

MEDIÇÃO

ANÁLISE

AÇÕESGESTÃO

Requisitos da Norma ISO 9001:2008
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Exemplo de um Processo:

Praça de Atendimento
Subprefeitura Penha
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Processo de Atendimento
ao Cidadão





Processo de Atendimento ao Cidadão

1º Cidadão chega ao Balcão de Informação
2º É atendido por um funcionário(a) que faz a “Triagem’
3º É distribuída uma Senha
4º Cidadão vai até o Guichê de Atendimento
5º É feita a exposição da Solicitação / Reclamação

Há necessidade de abertura de Processo:
- Autuação de Processo
- Guia de Recolhimento
- Emissão do Número do Processo

Há necessidade de abertura do SAC
(Serviço de Atendimento ao Cidadão)
- Emissão do Número do SAC...
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Requisitos da norma ISO 9001: 2008

Medição e monitoramento dos processos

IndicadoresIndicadores

Características dos bons indicadores:

a) fáceis de mensurar e manter

b) possuam metas ou critérios de aceitação

c) promovem o trabalho em equipe

d) continuidade ao longo do tempo

e) identificáveis com outros parâmetros de comparação

f) indicam problemas

g) requer mínimo esforço para entendimento

h) influenciáveis, significativos e confiáveis
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Requisitos da norma ISO 9001: 2008

Estrutura usual da documentação do SGQ

Política da Qualidade
Objetivos da qualidade
Manual da Qualidade

Procedimentos documentados
Requeridos pela ISO 9001:2008

Documentos necessários para 
planejamento,operação e controle
de processos (instruções operacionais
especificações, planilhas, planos da qualidade)

Registros da qualidade

Documentos de 1º nível
Nível Estratégico

Documentos de 2º nível
Nível Tático

Documentos de 3º nível
Nível Operacional

Evidências
Comprobatórias
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Metodologia de Trabalho

Divulgação do projeto/

Treinamento e capacitação dos funcionários

Divulgação do projeto/

Treinamento e capacitação dos funcionários

Implementação do Sistema da QualidadeImplementação do Sistema da Qualidade
Estruturação 

do

projeto

Estruturação 
do

projeto

Ajustes e 
auditoria de 
certificação

Ajustes e 
auditoria de 
certificação

AuditoriaAuditoriaFormação dos 
auditores internos 

da qualidade

Formação dos 
auditores internos 

da qualidade
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Cronograma de implantação

ETAPA

1. Divulgação do projeto/ Treinamento
Capacitação dos funcionários

2. Estruturação do projeto

3. Implementação do SGQ

4. Formação dos auditores internos

5. Auditoria do SGQ

6. Ajustes e auditoria de certificação

1º 2º 3º 4º 5º 6º

MESES
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Metodologia de Trabalho

Papel do Multiplicador:

� Estar comprometido com o projeto

� Disseminar os conceitos na empresa

� Coordenar as equipes de trabalho

� Atuar como agente de mudanças

� Atuar como facilitador em sua área

� Trabalhar em conjunto com a equipe de consultores
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O Processo de Certificação

Objetivo:

� Demonstrar a capacidade da organização pública em desenvolver e
fornecer produtos e/ou serviços em conformidade com as

necessidades e expectativas dos cidadãos.

Passos do processo:

1. Escolha do órgão certificador

2. Análise crítica da documentação pelo órgão certificador

3. Pré-auditoria (opcional)

4. Auditoria inicial (certificação) por amostragem

5. Auditorias de acompanhamento (a cada 6 ou 12 meses)

6. Auditorias de recertificação (a cada 3 anos)
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Principais obstáculos

� Falta de comprometimento da alta e média Administração

� ISO 9000:2005 associada com “burocracia”

� impressão de haver perda de flexibilidade (“camisa-de-

força”)

� investimentos avaliados sob a ótica de custos

� falta de compreensão dos conceitos da qualidade

� ações corretivas e preventivas ineficazes

� dificuldades na manutenção do sistema (pós-certificação)

LEMBRE-SE
!!!

Trabalhar com um SISTEMA DA QUALIDADE não é
mais alguma coisa a fazer, mas sim uma 

nova maneira de trabalhar!
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MUITO OBRIGADO A TODOS !!!!!!


