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Abstract 
 

Keywords: Management / Quality / Certification / Systems 

  

 Currently the management of quality is a major concern of businesses, whether they 

are focused on the quality of products and / or services.  

 

 This approach ensures that all activities from design, development and implementation 

of the product or service, as well as the resources that go with it are efficient and 

effective in accordance with their respective systems and their performance.  

 

 Today, customers recognize quality as an important attribute in products and services 

and providers recognize that quality can be an important factor in creating the 

differentiation between its current and potential competitors.  

 

 Quality assurance is responsible for all activities from design, development, 

production, installation, servicing and documentation. The rule that introduces the "fit 

for purpose" and "do it right the first time." This has become a complex task, much 

more complex as consumers can understand the quality of different ways.  

 

 The awareness of the quality and recognition of its importance has made the 

certification of quality management systems a form of differentiation that allows 

recognition in the market.  

 

And in an economic environment increasingly competitive, any differentiation factor is 

an asset for companies. A company certified in quality may have this distinguishing 

factor that allows a greater responsiveness of their suppliers, customers and consumers.  

According to Porter's five forces, certification is a barrier to entry. 
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Sumário 
 

Palavras-chave: Gestão / Qualidade / Certificação / Sistemas   

 

Actualmente a gestão da qualidade é uma das maiores preocupações das empresas, 

estejam elas voltadas para a qualidade dos produtos e/ou dos serviços.  

 

Esta abordagem assegura que todas as actividades desde a concepção, desenvolvimento 

e implementação do produto ou serviço, assim como os recursos que lhe estão 

associados são eficientes e eficazes em conformidade com os respectivos sistemas e a 

sua performance. 

 

Hoje em dia, os clientes reconhecem a qualidade como um atributo importante nos 

produtos e serviços e os fornecedores reconhecem que a qualidade pode ser um factor 

importante para criar a diferenciação entre os seus actuais e potenciais competidores. 

 

A garantia da qualidade é responsável por todas as actividades desde a concepção, 

desenvolvimento, produção, instalação, serviços e documentação. O que introduz a 

regra “fit for purpose” e “do it right the first time”. Esta tornou-se uma tarefa complexa, 

tanto mais complexa quanto os consumidores podem entender a qualidade de diferentes 

maneiras. 

 

A consciencialização para a qualidade e o reconhecimento da sua importância, tornou a 

certificação de sistemas de gestão da qualidade como uma forma de diferenciação 

que permite o reconhecimento no mercado. 

 

E num ambiente económico cada vez mais competitivo, qualquer factor de 

diferenciação constitui uma mais-valia para as empresas. Uma empresa certificada em 

qualidade poderá ter este factor distintivo que permite uma maior receptividade dos 

seus fornecedores, clientes e consumidores finais. Segundo as 5 forças de Porter, a 

certificação é uma barreira à entrada. 
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Sumário Executivo 
 

Os permanentes desafios e exigências colocados às organizações, tais como a 

diminuição dos custos, a conquista de novos mercados e a Qualidade dos seus Produtos 

e Serviços, fazem com que a implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade 

(SGQ) e a sua posterior Certificação seja encarada como um passo fundamental à 

obtenção do êxito. 

 

Este tipo de implementação de SGQ e Certificação, de cariz voluntário, aplica-se a 

todos os sectores de actividade, desde a indústria aos serviços. Actualmente existe um 

grande número de empresas, quer a nível nacional quer internacional, que estão 

preocupadas em implementar Sistemas de Gestão da Qualidade para uma posterior 

Certificação com base na norma NP EN ISO 9001:2008, como forma de provar, quer 

internamente quer externamente, o seu real empenho. 

 

São inúmeras as vantagens e os ganhos que provêm da aplicação desta norma, como 

modelo de uma organização. O nível da eficiência e eficácia, nas organizações que 

adoptam esta ferramenta de gestão, é sem dúvida elevado, sendo sempre suportado por 

um processo de melhoria contínua com orientação para o cliente e para a satisfação das 

suas necessidades. 

 

Para a obtenção da Certificação, a organização tem de se sujeitar a um processo de 

avaliação dos seus sistemas internos, preocupando-se com aspectos de organização 

interna e com o desenho e desempenho dos seus processos. Assim, e devido a este 

processo, poder-se-ão detectar deficiências organizacionais que, uma vez corrigidas, 

podem trazer inúmeras vantagens à empresa, nomeadamente:  

 

 Melhorias ao nível da imagem da organização;  

 Melhorias ao nível da organização interna;  

 Obtenção de uma ferramenta de gestão fiável;  

 Aumento da satisfação / confiança nos serviços da organização por parte dos 

clientes;  

 Aumento da motivação / envolvimento no sistema, por parte dos seus 

colaboradores;  

 Melhorias ao nível da posição competitiva da organização;  

 Aumento no nível de produtividade;  
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 Acesso a determinados mercados e concursos específicos;  

 Facilidade de acesso à informação;  

 Redução de custos.  

 

Para melhorar o processo de desenvolvimento dos sistemas, o gestor do projecto deverá 

adoptar os standards da organização como princípio e utilizar processos alternativos 

onde os mesmos revelem ser uma melhoria. Algumas das suas funções são: 

 

- Identificar claramente quem o "cliente" 

- Definir as necessidades do "cliente" 

- Traduzir essas necessidades em requisitos do produto 

- Especificar o produto 

- Definir e planear o processo de desenvolvimento e os testes de aceitação. 

 

Os sistemas “trazem” para a qualidade uma aproximação holística em que pessoas, 

processos e produtos são considerados conjuntamente e não como factores 

independentes da gestão da qualidade. 

 

Um sistema da qualidade, que visa implementar uma gestão de qualidade, deverá incluir 

os seguintes elementos: 

 

- Explicitação clara de responsabilidades 

- Estrutura organizacional de suporte 

- Recursos e pessoal 

- Políticas e procedimentos de qualidade 

- Manual da qualidade 

- Planos da qualidade 

- Registos da qualidade 

- Revisões periódicas de gestão sobre o sistema da qualidade 

- Auditorias periódicas independentes sobre o sistema da qualidade. 

 

Com a evolução de novas técnicas da qualidade no negócio em áreas como a 

engenharia, fabricação ou no processo de assemblagem todos os aspectos da qualidade – 

satisfação do cliente; diminuição dos defeitos/erros; lead time; tempo de tarefa e de 

produção e total dos custos - devem ser melhorados ou se algum destes aspectos não 
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melhorar deve ao menos manter-se estável e não piorar. A Qualidade Moderna tem 

como característica a criação de uma base de benefícios.  

 

Numa perspectiva mais progressista da qualidade, esta é totalmente definida pelo 

consumidor final, que se baseia na sua experiência e avaliação pessoal. A experiência 

do cliente está agregada a todos os tipos de contactos que o cliente já teve com a 

companhia ou produtos/serviços. Quando o cliente compra de um produto/serviço, este 

formula imediatamente uma opinião sobre como foi realizada a venda, sobre a 

performance de todo o processo, desde a ordem de encomenda ou compra até à entrega 

e serviço pós-venda.   

 

O sucesso das empresas verifica-se na sua capacidade de criar e sustentar vantagens a 

médio e longo prazo sobre os seus concorrentes. A Qualidade Logística ao procurar 

satisfazer as necessidades e expectativas dos clientes é essencial para a criação de valor 

e para a manutenção das vantagens concorrenciais. 

 

Segundo, Crespo Carvalho, (2002) “A qualidade logística é o conjunto de medidas 

padrão e limites de tolerância entre a empresa e os seus clientes e consumidores. Para 

que, sob o ponto de vista logístico, exista qualidade, esses padrões têm que ser 

satisfeitos dentro dos limites de tolerância. Uma empresa, baseada em fluxos, aplica 

padrões rigorosos para medir ou avaliar os seus serviços logísticos.”   

 

Para dar inicio à concretização deste projecto, primeiro foi necessário analisar a 

empresa, conhecer a organização, políticas, estratégias e objectivos da mesma. Para 

perceber o funcionamento de todo o processo e relações internas e externas.  

 

Dando inicio a um processo de implementação de um sistema de gestão da qualidade. 

Mais especificamente, na elaboração de um manual da qualidade e de procedimentos 

segundo as normas NP EN ISO 9000:2005 e a NP EN ISO 9001:2008.  

 

A partir desta fase a empresa poderá prosseguir a uma candidatura, numa das entidades 

certificadoras, para a obtenção da certificação do seu sistema de Gestão da Qualidade.  

 


