
 
 

ANEXO III – MANUAL DA QUALIDADE 

DATA DA 

ELABORAÇÃO/REVISÃO 

20/09/2009 
 

DOCUMENTO   

MANUAL DO SIGNA (CÓPIA NÃO CONTROLADA) MSIGNA-001:07 
 

 ELABORADOR APROVADOR 

FUNÇÃO GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DIRETOR PRESIDENTTE 

NOME JAQUELINE PIMENTEL LUIZ CARLOS C. FERNANDES 

RUBRICA   

 

Caminho: C:\USERS\JORGE\DOCUMENTS\MESTRADO FINAL\MANUAL DO SIGNA - REV  07.DOC Data de Impressão: 29/9/2010 10:35 

 

SUMÁRIO 

3 - PREFÁCIO ..................................................................................................................................... 1 
3.1 - HISTÓRICO ................................................................................................................................................... 1 

4 - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ................................................................................. 3 
4.1 - REQUISITOS GERAIS .................................................................................................................................. 3 
4.2 - REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO ........................................................................................................ 5 

4.2.1 - Generalidades ........................................................................................................................................ 5 
4.2.2 - Manual da Qualidade ............................................................................................................................. 5 

4.3 - CONTROLE DE DOCUMENTOS E DE DADOS ........................................................................................ 5 
4.4 - CONTROLE DE USUÁRIOS DA REDE ...................................................................................................... 6 
4.5 - CONTROLE DE REGISTROS ...................................................................................................................... 6 

5 - RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO ....................................................................................... 7 
5.1 - COMPROMETIMENTO DA DIREÇÃO ....................................................................................................... 7 
5.2 - FOCO NO CLIENTE ...................................................................................................................................... 7 
5.3 - VISÃO ............................................................................................................................................................ 7 
5.4 - MISSÃO ......................................................................................................................................................... 8 
5.5 - POLÍTICA DA QUALIDADE ....................................................................................................................... 8 
5.6 - OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS.............................................................................................................. 8 
5.7 - PLANEJAMENTO ......................................................................................................................................... 9 
5.8 - POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL ......................................................................................... 9 
5.9 - POLÍTICA DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE .................................................................... 9 
5.10 - PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ........................................................ 9 
5.11 - RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAÇÃO ................................................................. 9 

5.11.1 - Estrutura Hierárquica .......................................................................................................................... 9 
5.11.2 - Responsabilidade e Autoridade ........................................................................................................... 9 
5.11.3 - Representante da Direção .................................................................................................................. 10 
5.11.4 - Comunicação Interna ......................................................................................................................... 10 

5.12 - ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO ..................................................................................................... 10 
5.12.1 - Generalidades .................................................................................................................................... 10 
5.12.2 - Reunião Anual de Planejamento ....................................................................................................... 12 
5.12.3 - Reuniões Setoriais ............................................................................................................................. 12 
5.12.4 - Reuniões de Análise Crítica do SGQ ................................................................................................ 12 
5.12.5 - Entradas para a Análise Crítica ......................................................................................................... 12 
5.12.6 - Saídas da Análise Crítica ................................................................................................................... 13 

6 - GESTÃO DE RECURSOS .......................................................................................................... 13 
6.1 - PROVISÃO DE RECURSOS ....................................................................................................................... 13 
6.2 - RECURSOS HUMANOS ............................................................................................................................. 13 

6.2.1 - Generalidades ...................................................................................................................................... 13 
6.2.2 - Recrutamento & Seleção ..................................................................................................................... 13 
6.2.3 - Competência, Conscientização e Treinamento .................................................................................... 14 
6.2.4 - Capacitação, Treinamento & Desenvolvimento .................................................................................. 14 



 
 

ANEXO III – MANUAL DA QUALIDADE 

DATA DA 

ELABORAÇÃO/REVISÃO 

20/09/2009 
 

DOCUMENTO   

MANUAL DO SIGNA (CÓPIA NÃO CONTROLADA) MSIGNA-001:07 
 

6.3 - INFRA-ESTRUTURA .................................................................................................................................. 14 
6.3.1 - Desenvolvimento de Sistemas Informatizados .................................................................................... 14 
6.3.2 - Manutenção de Sistemas Informatizados ............................................................................................ 15 
6.3.3 - Operação de Transporte ....................................................................................................................... 15 
6.3.4 - Manutenção ......................................................................................................................................... 15 
6.3.5 - Administração de Pessoal .................................................................................................................... 15 
6.3.6 - Faturamento e Cobrança ...................................................................................................................... 16 
6.3.7 - Contas a Pagar ..................................................................................................................................... 16 
6.3.8 - Administração da Tesouraria ............................................................................................................... 16 
6.3.9 - ControlE ORÇAMENTÁRIO ............................................................................................................. 16 

6.4 - AMBIENTE DE TRABALHO ..................................................................................................................... 16 

7 - REALIZAÇÃO DO PRODUTO .................................................................................................. 17 
7.1 - PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DO PRODUTO ............................................................................ 17 
7.2 - PROCESSOS RELACIONADOS A CLIENTES ......................................................................................... 17 

7.2.1 - Planejamento de Vendas ...................................................................................................................... 17 
7.2.2 - Execução da Venda ............................................................................................................................. 18 
7.2.3 - Requisitos Relacionados ao Serviço .................................................................................................... 18 
7.2.4 - Requisitos Estatutários e Regulamentares ........................................................................................... 18 
7.2.5 - Emendas a Contratos ........................................................................................................................... 19 
7.2.6 - Comunicação com o Cliente/Atendimento ao Cliente ......................................................................... 19 

7.3 - PROJETO E DESENVOLVIMENTO .......................................................................................................... 19 
7.4 - AQUISIÇÃO ................................................................................................................................................. 20 

7.4.1 - Processo de Aquisição e Qualificação de Fornecedores ...................................................................... 20 
7.4.2 - Avaliação de Fornecedores .................................................................................................................. 20 
7.4.3 - Informações de Aquisição/VERIFICAÇÃO ....................................................................................... 20 

7.5 - PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO ..................................................................................... 20 
7.5.1 - Planejamento e Implantação de Contratos ........................................................................................... 21 
7.5.2 - Validação de Processos para Produção e Fornecimento de Serviço .................................................... 21 
7.5.3 - Identificação e Rastreabilidade ............................................................................................................ 21 
7.5.4 - Propriedade do Cliente ........................................................................................................................ 22 
7.5.5 - Preservação de Produto ....................................................................................................................... 22 

7.6 - CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO .............................................. 22 

8 - MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA ....................................................................................... 23 
8.1 - GENERALIDADES ..................................................................................................................................... 23 
8.2 - MEDIÇÃO E MONITORAMENTO ............................................................................................................ 23 

8.2.1 - Satisfação dos Clientes ........................................................................................................................ 23 
8.2.2 - AuditoriaS InternaS ............................................................................................................................. 23 
8.2.3 - Medição e Monitoramento de Processos ............................................................................................. 24 
8.2.4 - Monitoramento de Contratos ............................................................................................................... 24 
8.2.5 - Inspeções de ServiçoS ......................................................................................................................... 24 
8.2.6 - Inspeções de Contratos ........................................................................................................................ 24 
8.2.7 - Medição e Monitoramento do Produto ................................................................................................ 24 

8.3 - CONTROLE DE PRODUTO NÃO CONFORME ....................................................................................... 25 
8.4 - ANÁLISE DE DADOS ................................................................................................................................. 25 
8.5 - MELHORIA .................................................................................................................................................. 25 

8.5.1 - Planejamento para Melhoria Contínua ................................................................................................ 25 
8.5.2 - Ação Corretiva..................................................................................................................................... 25 
8.5.3 - Ação Preventiva................................................................................................................................... 26 

9 - RESPONSABILIDADES ............................................................................................................. 27 
9.1 - REPRESENTANTE DA DIREÇÃO ............................................................................................................ 27 
9.2 - DIRETORIA ................................................................................................................................................. 27 
9.3 - GERENTES E GESTORES DE ÁREAS E CONTRATOS ......................................................................... 27 



 
 

ANEXO III – MANUAL DA QUALIDADE 

DATA DA 

ELABORAÇÃO/REVISÃO 

20/09/2009 
 

DOCUMENTO   

MANUAL DO SIGNA (CÓPIA NÃO CONTROLADA) MSIGNA-001:07 
 

10 - REFERÊNCIAS ......................................................................................................................... 27 

11 - ANEXOS .................................................................................................................................... 28 

 

DISTRIBUIÇÃO 

ÁREA FUNÇÃO DATA 
RUBRICA ou FORMA DE 

DISTRIBUIÇÃO 

ASSTI  ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 18/09/2009 Internet/Intranet/Área Q 

CEAOP ASSISTENTES DE APOIO OPERACIONAL 18/09/2009 Internet/Intranet/Área Q 

CONTR ASSISTENTE DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 18/09/2009 Internet/Intranet/Área Q 

COREP ASSISTENTE DE CONTAS À RECEBER E À PAGAR 18/09/2009 Internet/Intranet/Área Q 

DIRET DIRETORIA 18/09/2009 Internet/Intranet/Área Q 

FATUR ASSISTENTE DE FATURAMENTO 18/09/2009 Internet/Intranet/Área Q 

GEAQL GERÊNCIA DE AQUISIÇÃO E LOGÍSTICA 18/09/2009 Internet/Intranet/Área Q 

GEBAL GERÊNCIA DE CONTRATO BRIGADA ALUMAR 18/09/2009 E-mail 

GEBJU GERENCIA BRIGADA JURUTI  E-mail 

GEBVA GERÊNCIA BRIGADA VALE 18/09/2009 E-mail 

GECOM GERÊNCIA COMERCIAL 18/09/2009 Internet/Intranet/Área Q 

GECOP GERÊNCIA DE CONTRATO PARAGOMINAS 18/09/2009 E-mail 

GECOR GERÊNCIA DE CONTRATO RORAIMA 18/09/2009 E-mail 

GEFIJ GERÊNCIA DA FILIAL DE JURUTI 18/09/2009 E-mail 

GEMUN GESTAO DE MOTORISTAS E UNIDADES MÓVEIS  E-mail 

GEPAR GERÊNCIA DE CONTRATO PARAUAPEBAS 18/09/2009 E-mail 

GEPEG GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 18/09/2009 Internet/Intranet/Área Q 

GESPE GERÊNCIA DE PESSOAS 18/09/2009 Internet/Intranet/Área Q 

GESVA GERÊNCIA DE SEGURANÇA VALE 18/09/2009 E-mail 

GEVAL GERÊNCIA VALE 18/09/2009 E-mail 

GGOSG GERÊNCIA GERAL DE OPERAÇÕES DA SERVIÇOS GERAIS 18/09/2009 Internet/Intranet/Área Q 

GGSPT GERÊNCIA GERAL DE SEGURAÇA PATRIMONIAL  18/09/2009 Internet/Intranet/Área Q 

OPESE COORDENAÇAÕ DE OPERACÕES DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 18/09/2009 Internet/Intranet/Área Q 

OPESG COORDENAÇÃO DE OPERACÕES DE SERVIÇOS GERAIS 18/09/2009 Internet/Intranet/Área Q 

OPESP GERÊNCIA DE OPERACÕES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL 18/09/2009 Internet/Intranet/Área Q 

OPLIN GERÊNCIA DE OPERAÇÃO DE LIMPEZA INDUSTRIAL 18/09/2009 E-mail 

OPREF OPERADORES DE REFINARIA  E-mail 

SECON SETOR DE CONTABILIDADE 18/09/2009 Internet/Intranet/Área Q 

SEGAL GERÊNCIA DE CONTRATO SEGURANÇA ALUMAR 18/09/2009 E-mail 

SEGJU GERÊNCIA DE SEGURANÇA JURUTI 18/09/2009 E-mail 

SESMT GERÊNCIA DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE 
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

18/09/2009 
Internet/Intranet/Área Q 

 
 

 

 



 
 

ANEXO III – MANUAL DA QUALIDADE 

DATA DA 

ELABORAÇÃO/REVISÃO 

20/09/2009 
 

DOCUMENTO   

MANUAL DO SIGNA (CÓPIA NÃO CONTROLADA) MSIGNA-001:07 
 

HISTÓRICO DAS REVISÕES 

Rev. Seção Data Detalhamento 

02 4.1 DEZ 2006 Inclusão do mapeamento do processo no item 4.1.  

03 4.2.1 ABR 2007 Alteração na Política e nos Objetivos da Qualidade – de acordo com o 

definido no Planejamento Estratégico – 2007-2010. 

 

04 - MAR 2008 Adequação da lista de distribuição, revisão geral do texto e alteração do 

texto dos itens 5.12.5 e 5.12.6. 

05  AGO 2008 Correção de todos os itens que faziam menção ao Sistema RM, em função da 

implantação do RM e exclusão do PRI 005 – Controle de Registros, em 

função da junção com o PRI 004 – Gestão de Documentos do SIGNA.  

06 5.3 

5.4 

8.2.6 

ABR 2009 Alteração da Missão e da Visão 

Alteração do texto – adequação na descrição do que seriam as inspeções de 

contratos. 

Apêndice: alteração no organograma; alteração no macrofluxo. 

07  4 

Anexos 

Alteração do mapeamento dos processos. 

Correção textual. 

Alterações dos anexos I, II e III. 



 
 

ANEXO III – MANUAL DA QUALIDADE 

DATA DA 

ELABORAÇÃO/REVISÃO 

20/09/2009 
 

DOCUMENTO   

MANUAL DO SIGNA (CÓPIA NÃO CONTROLADA) MSIGNA-001:07 
 

Página: 1 

 3 -  PREFÁCIO 

3.1 -  HISTÓRICO 

Em 04 de agosto de 1975, foi fundada a ATLÂNTICA SERVIÇOS GERAIS LTDA., adquirida em Dezembro de 1982 pelos 

empresários Luiz Carlos Cantanhede Fernandes, Albenir Fernandes de Carvalho e Ademar Cutrim Campos.  

À época, a ATLÂNTICA tinha como objeto social a prestação de serviços de vigilância, limpeza e conservação, construção e 

manutenção de máquinas e de equipamentos. Mantinha contratos de prestação de serviços com poucos clientes, entre os 

quais figuravam o Hotel Quatro Rodas, a Construtora Andrade Gutierrez e o Tribunal Regional Eleitoral, contando com um 

efetivo de 118 empregados e enfrentando um mercado difícil.  

Muita disposição, trabalho e determinação foram as armas utilizadas para reverter o quadro. Com o espírito de luta da nova 

administração e de todos os que faziam a ATLÂNTICA à época, os obstáculos foram vencidos e a empresa cresceu no 

mercado, solidificando uma imagem positiva e consolidando a tradição de qualidade e respeito reconhecida por seus clientes. 

Nesse período, a ATLÂNTICA iniciou atividades na ALCOA, quando da implantação da ALUMAR. Esse fato foi marcante 

porque possibilitou um grande crescimento do ponto de vista técnico, uma vez que o cliente exigia um nível de qualidade que 

levou a empresa a implantar avaliações constantes quanto à qualidade de seus serviços. 

Em fevereiro de 1986, a razão social da ATLÂNTICA foi mudada para ATLÂNTICA SEGURANÇA TÉCNICA LTDA. Para 

atender à lei 7.103, e teve seus objetivos voltados exclusivamente para a prestação de serviços de vigilância e segurança 

armada e desarmada. Foi também criada a ATLÂNTICA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA., hoje ATLÂNTICA 

SERVIÇOS GERAIS LTDA., que teve ampliado o seu objeto social, passando a fazer parte do escopo de suas atividades os 

serviços de locação de mão-de-obra, outro fator que alavancou o crescimento de mercado.  A estas veio juntar-se em Março 

de 1999 a ATLÂNTICA ELETRÔNICA LTDA., empresa voltada para atividades de vigilância eletrônica de instalações 

residenciais, comerciais e industriais. 

Nasceu da parceria com os clientes e fornecedores e do espírito empreendedor da administração e dos colaboradores da 

ATLÂNTICA, a tradição de qualidade e confiança fundamentada no senso apurado de responsabilidade difundido entre os 

colaboradores. Todos na ATLÂNTICA têm a exata noção de que atender e superar as expectativas dos clientes é a meta 

principal. 

A partir desse espírito, formalizou-se o Sistema de Gestão da Qualidade ATLÂNTICA, certificado com base no padrão 

normativo NBR ISO 9002, revisão 1994, pelo Bureau Veritas Quality International (BVQI), na ATLÂNTICA SEGURANÇA 

TÉCNICA e na ATLÂNTICA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS em um primeiro momento. E em um segundo momento, 

integrando em um único sistema de gestão as três empresas, hoje denominado SIGNA, estruturado a partir do referencial 

normativo da NBR ISO 9001:2008, sendo esse sistema certificado em agosto de 2003. 

Este Manual está dividido em onze seções, conforme segue: 

Seção 1 – Capa;  

Seção 2 – Sumário; 

Seção 3 – Prefácio;  
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Seção 4 – Sistema de Gestão da Qualidade; 

Seção 5 – Responsabilidade da Direção; 

Seção 6 – Provisão de Recursos; 

Seção 7 - Realização do Produto; 

Seção 8 – Medição, Análise e Melhoria;  

Seção 9 – Responsabilidades; 

Seção 10 – Referências; e 

Seção 11 - Anexos  

 

Esse alinhamento com a itemização da Norma visa facilitar a visualização e as atividades de avaliação do Sistema de Gestão 

da Qualidade - SIGNA. 

No topo de cada folha o cabeçalho evidencia que este é o Manual do Sistema Integrado de Gestão do Negócio Atlântica 

(SIGNA), bem como elementos tais como: status da revisão, o status de controle do documento (se cópia controlada, não 

controlada ou documento original); itens como vigência e validade (que não deverá ser maior que um ano) e os nomes dos 

responsáveis pela elaboração e aprovação estão descritos na folha inicial do sumário. 

É também na folha inicial do sumário que ficam evidenciados o caminho de arquivamento do documento em meio eletrônico, a 

data de impressão e o número da página em que o item está descrito. 

Sendo este o único Manual do SIGNA, o campo documento será preenchido com MSIGNA-001 (este é o  Manual de número 

1) e a alteração ficará por conta de revisão – neste caso a revisão 07. Assim, nossa versão atual do MSIGNA recebeu a 

numeração 001-07.  

Sempre que se faz necessário implementar alguma nova atividade relacionada ao SIGNA, o assunto é discutido nas Reuniões 

da Alta Direção, sendo registrado nas atas resultantes destas para posterior acompanhamento. Em reuniões subseqüentes 

são avaliados os impactos gerados pelas mudanças, bem como casos de exclusões, assim como as demais disposições 

estabelecidas neste item de considerações gerais. 
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 4 -  SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

4.1 -  REQUISITOS GERAIS 

O Sistema de Gestão da Qualidade da ATLÂNTICA inclui as atividades da ATLÂNTICA SERVIÇOS GERAIS, da ATLÂNTICA 

SEGURANÇA TÉCNICA e da ATLÂNTICA SEGURANÇA ELETRÔNICA e está estruturado e implementado de modo a: 

preservar o foco no cliente e em suas necessidades e requisitos, além de normatizar e garantir a qualidade na prestação de 

serviços das empresas; priorizar o cumprimento de todos os requisitos legais e regulamentares aplicáveis; e buscar a melhoria 

contínua de todas as atividades realizadas pela Organização.  
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A figura acima aponta para a disposição dos itens da Norma. O alinhamento entre este Manual e os aspectos considerados 

prescritivos para o atendimento a um padrão gerencial estão baseados nestes requisitos normativos. 
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A figura a seguir apresenta a distribuição dos principais processos do Grupo Atlântica, permitindo a visualização da integração 

destes e destacando em amarelo os processos referentes à OPESE – Operações de Segurança Eletrônica, cuja composição 

remete para o atendimento ao item 7.3 da NBR ISO 9001:2008. 

 

C
L

IE
N

T
E

S

(R
e

q
u

is
ito

s)

Prover Recursos

ALTA DIREÇÃO

Prospectar/Vender

GECOM

Garantir/Armazenar 

informações/Prover 

soluções

ASSTI

Selecionar/Aplicar/

Desenvolver pessoas

GESPE/SESMT

Adquirir/Distribuir 

recursos

GEAQl

Faturar

FATUR

Receber/Pagar

COREP

Consolidar 

informações contábeis

SECON

Projetar

OPESE

Planejar/Medir/

Monitorar

ALTA DIREÇÃO/ 

GERENTES

C
L

IE
N

T
E

S

(S
a

tisfa
çã

o
)

Mapeamento dos processos - SIGNA

Operacionalizar/ÀREAS 

OPERACIONAIS/ 

CONTRATOS

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO III – MANUAL DA QUALIDADE 

DATA DA 

ELABORAÇÃO/REVISÃO 

20/09/2009 
 

DOCUMENTO   

MANUAL DO SIGNA (CÓPIA NÃO CONTROLADA) MSIGNA-001:07 
 

Página: 5 

4.2 -  REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO 

4.2.1 -  GENERALIDADES 

Estão documentados no SIGNA: 

A Política e os Objetivos da Qualidade neste manual e em cartazes distribuídos para toda a Organização; 

Este Manual do Sistema de Gestão da Qualidade; 

Os procedimentos documentados requeridos pela Norma e controlados de acordo com os critérios detalhados no item Controle 

de Documentos; e 

Os procedimentos específicos ou outros documentos que façam referência aos aspectos críticos do SIGNA. 

4.2.2 -  MANUAL DA QUALIDADE 

O Sistema de Gestão da Qualidade abrange quatro escopos distintos: 

ATLÂNTICA SEGURANÇA TÉCNICA 

Serviços de vigilância e segurança patrimonial 

Serviços de brigada de emergência para combate a incêndios, atendimento a emergências, resgate e atendimento a vítimas. 

ATLÂNTICA SERVIÇOS GERAIS 

Locação de mão-de-obra e serviços gerais de limpeza e conservação predial, manutenção de áreas verdes e administração de 

almoxarifado. 

ATLÂNTICA ELETRÔNICA 

Serviços de instalação e monitoramento de sistemas de vigilância eletrônica 

 

Uma vez que várias atividades são executadas por áreas comuns, o SGQ é único, diferenciando-se apenas por procedimentos 

e rotinas operacionais específicas de cada escopo. 

No Sistema de Gestão da Qualidade da ATLÂNTICA não estão definidas exclusões. No entanto, itens como o 7.3 (OPESE), 

7.5.2 (Serviços de Vigilância Patrimonial) e 7.6 (OPESE), não fazem referência a todo o Sistema, mas sim, a processos 

específicos.   

 

4.3 -  CONTROLE DE DOCUMENTOS E DE DADOS 

No SIGNA são controlados tanto os documentos internos como os documentos externos que impactam no Sistema.   

O processo de controle dos documentos do Sistema de Gestão é feito em meio eletrônico por meio de mecanismos de controle 

de permissões do Active Directory do servidor de domínio da Atlântica, que são monitorados pela Assessoria de Tecnologia da 

Informação e pelas próprias áreas. 

Para tanto, foram criadas pastas de acesso restrito para cada área funcional, dentro das quais foram definidas sub-pastas 

também de acesso controlado, para as operações de elaboração/revisão, aprovação, distribuição, armazenamento de 

obsoletos e disponibilização dos documentos. Apenas as áreas específicas têm acesso aos documentos com permissão de 

alteração, movimentação e/ou exclusão. 
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Todos os critérios de controle e as diretrizes para elaboração e classificação dos documentos do SGQ estão detalhados em 

procedimento específico. 

 

4.4 -  CONTROLE DE USUÁRIOS DA REDE 

Uma boa parte da informação do Sistema de Gestão da Qualidade está disponibilizada na rede ou em outros sistemas 

corporativos. O controle dos usuários desta informação envolve basicamente as etapas de criação, delegação e cancelamento, 

emitido sempre que houver alteração no cadastro de usuários que utilizam o Sistema de Informática da empresa, seja na Rede 

no Sistema RM e no Correio Eletrônico.  

 

4.5 -  CONTROLE DE REGISTROS 

O Controle de Registros da Qualidade no âmbito do SIGNA é realizado de forma a permitir a verificação do atendimento aos 

requisitos documentados e às condições do serviço em qualquer etapa, além de fornecer um histórico efetivo das atividades e 

processos. A sistemática para controle segue o que predispõe a NBR ISO 9001:2008: Armazenamento; Proteção; 

Recuperação; Retenção e disposição.  

Para os registros em meio eletrônico existem rotinas de preservação específicas de todos os dados relevantes da organização 

com a geração de “backups” e cópias de segurança, bem como a gravação em mídia.  

Além dos cuidados de preservação normais por meio dos “backups”, todo fluxo de informação e os dados armazenados em 

meio eletrônico são protegidos por antivírus nas estações de trabalho. 
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 5 -  RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO 

5.1 -  COMPROMETIMENTO DA DIREÇÃO 

A Direção da ATLÂNTICA assume o compromisso de prover os recursos necessários à manutenção e melhoria contínua do 

Sistema de Gestão da Qualidade, assegurando a excelência dos serviços oferecidos aos clientes. 

Esse comprometimento é evidenciado por meio do atendimento aos requisitos descritos na Norma: 

A Política da Qualidade está estabelecida, divulgada e compreendida em toda a Organização; 

Os Objetivos da Qualidade estão estabelecidos e são partes integrantes dos indicadores estratégicos da organização; 

As reuniões de Análise Crítica pela Direção são realizadas quadrimestralmente e têm o objetivo de garantir que o SIGNA 

funcione efetivamente e que os recursos adequados sejam sempre disponibilizados. A prática das reuniões a cada quatro 

meses não invalida que as mesmas ocorram em períodos menores, caso o cenário e os acontecimentos apontem para essa 

necessidade.  

Além das reuniões de Análise Crítica Quadrimestrais, a Alta Direção da Atlântica realiza uma reunião anual para fechamento e 

consolidação de todos os resultados do ano (Reunião Anual de Planejamento). Nessa reunião cada gerente apresenta os 

resultados mês-a-mês e o acumulado ao final do período, bem como o comparativo entre o previsto e o realizado.  

Cabe ainda a cada Diretor realizar reuniões com suas equipes para analisar criticamente o desempenho e os desdobramentos 

das ações de cada área sob sua responsabilidade. A periodicidade dessas reuniões pode variar em função da dinâmica 

adotada por cada Diretor. 

 

5.2 -  FOCO NO CLIENTE 

A Direção estabelece como diretriz fundamental para toda a Organização o cuidado em determinar clara e objetivamente os 

requisitos de cada cliente e assegurar que em cada processo esta percepção seja prioritária, garantindo que os resultados irão 

contribuir para a satisfação de cada um deles. Para tanto, o contato com o cliente e os processos do SIGNA são 

periodicamente reavaliados à luz dos resultados alcançados e da retroalimentação das pesquisas de satisfação, das 

inspeções, das reuniões com os clientes e das reclamações e sugestões destes  

Existem ferramentas desenvolvidas, a exemplo de formulários de pesquisa e inspeções para apoiar o levantamento 

sistematizado das melhorias necessárias aos processos. 

Como diretrizes maiores da organização e pressupostos para as demais ações do grupo, todos têm na VISÃO e na MISSÃO 

os elementos norteadores para as demais estratégias organizacionais. 

 

5.3 -  VISÃO 

“EXPANDIR OS NEGÓCIOS PARA OUTRAS REGIÕES, GARANTINDO A RENTABILIDADE E O PADRÃO DOS SERVIÇOS”. 
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Esta visão tem um universo temporal previsto para que se consolide até o ano de 2010, elemento que não foi inserido no texto 

por ser considerado estratégico pela Alta Direção.  

5.4 -  MISSÃO 

“DESENVOLVER E MANTER SERVIÇOS QUE SEJAM RECONHECIDOS COMO PADRÕES DE QUALIDADE” é a missão de 

todos os que compõem a Atlântica. A empresa conta com o comprometimento e a participação de todos os profissionais para a 

implementação de sua missão. Todos têm consciência da importância de realizar com perfeição cada tarefa, tendo na gestão 

do conhecimento e na prática da conscientização de todos os envolvidos o caminho para encurtar a distância entre os 

objetivos da organização e os requisitos dos clientes.  

 

Os Objetivos Organizacionais encontram-se descritos no Planejamento Estratégico. Tanto os objetivos quanto as políticas são 

revisados de acordo com o direcionamento estratégico do grupo Atlântica, podendo passar por revisões antecipadas, ser 

mantidos ou alterados para refletir as mudanças na estratégia da organização. Da mesma forma, são revisados os indicadores 

estratégicos e as metas estabelecidas.  

 

5.5 -  POLÍTICA DA QUALIDADE 

A Atlântica tem como política da qualidade: 

“ASSEGURAMOS A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E A MELHORIA CONTÍNUA, OBJETIVANDO”: 

O crescimento sustentável; 

A satisfação dos clientes; e 

A formação de competências.  

Todos os objetivos são medidos a partir dos objetivos organizacionais, devidamente registrados no Planejamento Estratégico 

do Grupo Atlântica. Na última revisão do planejamento a Alta Direção estabeleceu como objetivos estratégicos: 

Mercado/Expansão, Rentabilidade, Padrões de Processos e Desenvolvimento de Pessoas, o que mantêm os objetivos da 

qualidade alinhados com a dimensão estratégica do negócio. 

 

5.6 -  OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS  

Para cada objetivo estabelecido, estão definidos indicadores estratégicos e metas de acordo com a visão estratégica da Alta 

Direção, sendo analisados nas reuniões de Análise Crítica e avaliados quanto a sua adequação ao final de cada ano, podendo 

ser alterados quando aplicável. Os objetivos, metas e indicadores estão estabelecidos no documento que representa a 

formalização do Planejamento Estratégico – compreendendo o período de 2007 a 2010.  

Os resultados alcançados são analisados e retroalimentam possíveis modificações na estratégia, ações de melhoria nas 

atividades já implementadas e/ou nos processos ou até mesmo a abertura de Ações Corretivas ou Preventivas de acordo com 

o resultado dos indicadores.  
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Os objetivos da qualidade são divulgados por meio das reuniões, do Informativo Interno ou outros meios que a organização 

considere pertinentes, a exemplo de: quadros, cartilhas, cartazes, palestras, etc.  

5.7 -  PLANEJAMENTO 

Além dos elementos já citados a Atlântica tem nas políticas de Responsabilidade Social e de Saúde, Segurança e Meio 

Ambiente dois pilares de sustentação para o desenvolvimento de uma gestão focada nas melhores práticas, aliada à busca do 

atendimento não apenas aos requisitos do cliente externo, mas também às necessidades do cliente interno. 

5.8 -  POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

"Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos colaboradores e manter uma postura ética com todas as partes 

envolvidas".  

5.9 -  POLÍTICA DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE 

“Buscamos de modo permanente a melhoria contínua de nossas práticas de saúde, segurança e proteção ambiental”.  

5.10 -  PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

O planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ da ATLÂNTICA, denominado SIGNA, é realizado de forma a 

assegurar que todos os processos tenham seu ciclo PDCA (Planejar, Executar, Verificar e Agir Corretivamente ou 

Preventivamente) efetivamente implementado. Os seguintes aspectos permitem assegurar seu planejamento efetivo:  

 No SIGNA estão identificados como necessários os processos por área da Organização.  

 Para identificar a seqüência e a interação entre os processos necessários do SIGNA são utilizadas atualmente 

metodologias de mapeamento de processos sempre que necessário, a exemplo dos fluxogramas, para dar suporte às 

atividades de melhoria e de auditoria do Sistema. No anexo 4 deste Manual encontraremos um macrofluxo contendo o 

descritivo dos principais processos da Atlântica. 

 

Os critérios e métodos para assegurar a operação e o controle eficazes de cada processo do SIGNA estão definidos no 

procedimento de gerenciamento da área responsável pelo processo, e detalhados nos procedimentos e instruções 

documentados para o mesmo.  

5.11 -  RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAÇÃO 

5.11.1 -  ESTRUTURA HIERÁRQUICA 

O organograma da Atlântica (anexo 3) agrega todas as empresas do grupo, haja vista a gestão ocorrer de modo integrado e as 

atividades meios ocorrerem de modo a permitir sustentabilidade e difusão da informação nos mais diversos processos, sejam 

eles estratégicos, táticos e/ou operacionais.  

5.11.2 -  RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE 

A ATLÂNTICA reconhece as responsabilidades conforme estabelecido no organograma funcional. Os profissionais podem 

desempenhar uma ou mais das funções desenhadas no organograma. A cada profissional é delegada a autoridade necessária 
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ao exercício pleno das respectivas funções, havendo o detalhamento destes itens no documento descrição do cargo, registro 

controlado pela Gerência de Pessoas – GESPE. 

Além da descrição do cargo, o detalhamento das responsabilidades também é feito por meio dos procedimentos do SIGNA. 

Também no anexo 1 deste documento estão indicadas as responsabilidades pelos processos identificados como necessários 

para o SIGNA.  

  

5.11.3 -  REPRESENTANTE DA DIREÇÃO 

A Direção da ATLÂNTICA designa em documento específico o Representante da Direção - RD para independente de outras 

responsabilidades representar a Alta Direção nos assuntos inerentes ao SIGNA. Somente haverá a substituição do documento 

de designação quando houver a mudança do RD. 

O RD dispõe da autoridade delegada pela Direção para assegurar a implantação e manutenção do Sistema de Gestão da 

Qualidade, segundo as recomendações da norma NBR ISO 9001:2008. Cabe ao Representante da Direção participar das 

Reuniões de Análise Crítica e ordenar dados e/ou informações pertinentes ao desempenho do Sistema de Gestão da 

Qualidade, objetivando a promoção da análise critica dos resultados alcançados. 

 

5.11.4 -  COMUNICAÇÃO INTERNA 

Os canais de comunicação interna estão estruturados de acordo com as necessidades da organização e constam de: correio 

eletrônico; intranet, quadros; murais; reuniões setoriais; circulares internas e informativos. 

Onde existir um computador ligado à rede é possível habilitar o correio eletrônico. Todo novo usuário da Rede, com permissão 

para este recurso, deve ser cadastrado no Webmail, com seu login e senha, bem como ter a sua estação de uso cadastrada 

com o mesmo nome e senha no Correio Eletrônico Microsoft Outlook.  

 

5.12 -  ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO 

5.12.1 -  GENERALIDADES 

A Alta Direção da ATLÂNTICA analisa criticamente o Sistema de Gestão da Qualidade a intervalos estabelecidos, para avaliar 

o desempenho do SGQ, as oportunidades de melhoria e a necessidade de mudanças.  

O processo de análise crítica vai além da verificação do desempenho do SIGNA, sendo utilizado para a identificação de 

oportunidades de melhoria do desempenho da ATLÂNTICA e de seus resultados.  

Para tanto, o processo de análise crítica é realizado em três etapas: Reunião Anual de Planejamento, Reuniões Setoriais e 

Reuniões de Análise Crítica. Os registros são controlados de acordo com o descrito no quadro abaixo: 
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IDENTIFICAÇÃO ARMAZENAMENTO PROTEÇÃO RECUPERAÇAO RETENÇÃO DISPOSIÇÃO 

Atas Reuniões 

Setoriais 

Em pastas definidas pelo Gestor 

responsável pela condução da 

reunião, ou ainda, na intranet.  

Critérios 

definidos pela 

área geradora 

da ata 

Data de registro 

da Ata/Ano/ 

Backup 

A critério da 

área 
À critério da área 

Atas de Reuniões 

de Análise Crítica 

W:\GEPEG\DOCUMENTOS 

GEPEG\ATA DE 

REUNIÃO\ANÁLISE CRÍTICA 

GERAL/ano 

Acesso por 

senha restrito 

ao quadro da 

GEPEG 

Data de registro 

da Ata/Backup 
Anual 

Pasta de 

obsoletos/Deleta 

Ata de Reunião 

Planejamento 

Estratégico 

W:\PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 2007-

2010\PLANEJAMENTO\ 

PLANEJAMENTO-ano\ATAS 

REUNIÕES 

Acesso por 

senha restrito 

ao quadro da 

GEPEG 

Data de registro 

da Ata /Ano/ 

Backup 

Anual Deleta 
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5.12.2 -  REUNIÃO ANUAL DE PLANEJAMENTO 

Ocorre normalmente ao final ou início de cada ano e tem por objetivos:  

A avaliação dos resultados do ano; 

A revisão da Política e dos Objetivos Organizacionais, dos Padrões da Qualidade; e 

A elaboração dos projetos para o próximo ano.  

Dessa reunião participam a Diretoria, a Gerente de Planejamento e Gestão, os gestores e alguns convidados, normalmente os 

substitutos dos gestores. Todas as áreas apresentam seus resultados e reafirmam ou ratificam a missão e os padrões da 

qualidade, além de suas propostas de melhorias. Ao final da reunião ou em momento posterior, a Diretoria consolida todas as 

propostas e opta pelos projetos que deverão ser implantados ao longo do período. Esses projetos são acompanhados pela 

Diretoria ao longo do ano. 

5.12.3 -  REUNIÕES SETORIAIS 

São reuniões dos Diretores com as áreas sob sua orientação. Devem ser realizadas em intervalos programados pelo próprio 

Diretor responsável pela área ou alguém designado por este e têm como objetivos: acompanhamento dos indicadores setoriais 

e organizacionais; situação das pendências de cada área com relação às ocorrências de clientes, ações corretivas, preventivas 

e de melhoria; e discussão dos assuntos específicos de cada área. Dessa reunião participam o Diretor ou profissional 

designado, os responsáveis por cada área e convidados, quando necessário. Cada responsável apresenta os seus resultados, 

a sua posição com relação às pendências e suas necessidades de apoio e recursos. O cumprimento quanto à freqüência e os 

registros dessas reuniões são de responsabilidade dos Diretores bem como a cobrança de evidências de ações para com 

gestores e responsáveis de áreas. 

 

5.12.4 -  REUNIÕES DE ANÁLISE CRÍTICA DO SGQ 

São reuniões de acompanhamento estratégico realizadas pela Alta Direção. Essas reuniões devem ser realizadas a cada 

quatro meses. Desta reunião participam a Diretoria e a Gerência de Planejamento e Gestão. As áreas que têm 

responsabilidade pela apuração dos Objetivos Organizacionais apresentam os resultados durante as reuniões setoriais. Os 

resultados das reuniões setoriais servirão de entrada para a reunião de AC. A Gerência de Planejamento e Gestão consolida 

as informações da reunião de AC em uma ata e atualiza a situação das pendências das reuniões anteriores.  

 

5.12.5 -  ENTRADAS PARA A ANÁLISE CRÍTICA 

São adotados como elementos da pauta da reunião de AC os itens citados na NBR ISO 9001:2008, o que não invalida outras 

discussões, haja vista ser este um evento em que a Alta Direção consolida novas estratégias, desenvolve novos rumos de 

ações e/ou estabelece novos parâmetros de resultados. 

Assim, a pauta básica da reunião compreende os seguintes assuntos:  

resultado de auditorias;  

realimentação de clientes; 
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desempenho do processo e conformidade do produto; 

situação das ações corretivas e preventivas; 

mudanças que possam afetar o SGQ; 

acompanhamento das ações oriundas de análises críticas anteriores da direção:; 

recomendações para melhoria; e 

outros assuntos considerados pertinentes e que demandem a tomada de decisão pela Alta Direção. 

5.12.6 -  SAÍDAS DA ANÁLISE CRÍTICA 

As entradas analisadas e discutidas nas reuniões de análise crítica têm ações definidas para elas. Estas ações incluem 

aquelas que tenham sido definidas para: assegurar a eficácia do SIGNA e de seus processos; a melhoria dos produtos 

oferecidos ao cliente do ponto de vista de seus requisitos; e recursos alocados para o SIGNA a partir de necessidades 

identificadas, além da revisão das pendências de reuniões anteriores. 

 

 6 -  GESTÃO DE RECURSOS 

6.1 -  PROVISÃO DE RECURSOS 

Na Reunião Anual de Planejamento, além de todos os temas tratados são identificadas as necessidades de recursos para o 

andamento das ações e/ou projetos propostos. Os recursos necessários para a manutenção e melhoria do SIGNA são 

alocados no Sistema RM para as atividades mais rotineiras ou discutidos e avaliados nas reuniões setoriais e de análise 

crítica, no caso das atividades menos rotineiras. As demandas financeiras da organização são formalizadas por meio do 

orçamento anual. 

 

6.2 -  RECURSOS HUMANOS 

6.2.1 -  GENERALIDADES 

O sistema de gestão de pessoas da ATLÂNTICA já é direcionado para as competências e no seu processo de evolução busca 

agregar outros componentes que irão torná-lo integrado a elementos tais como: carreira,  sucessão e remuneração. Suas 

principais funções hoje são: recrutamento, seleção, capacitação, treinamento, desenvolvimento e retenção de talentos. 

 

6.2.2 -  RECRUTAMENTO & SELEÇÃO 

As atividades de recrutamento, seleção e de movimentação de pessoal nos quadros da ATLÂNTICA, englobam as seguintes 

etapas: recrutamento; entrevista de seleção; testes psicológicos e de conhecimentos específicos; dinâmica de grupo; pesquisa 

de referência; entrevista técnica; e teste prático. 

O processo de recrutamento é iniciado a partir de uma solicitação formal oriunda dos gestores contendo as informações 

mínimas necessárias ao perfil desejado, ou ainda, de modo antecipativo, para compor banco de dados.   
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A empresa utiliza a prática do recrutamento externo e interno como meio para a ocupação do cargo, podendo dispor de 

estagiários e menores aprendizes de acordo com os requisitos da contratação e/ou outras políticas internas. 

Os novos colaboradores passam pelo treinamento de integração, recurso que a empresa utiliza como uma ferramenta de 

integração do novo funcionário ao grupo, salvo casos extras, a exemplo da modalidade de serviços contratação de mão-de-

obra. 

6.2.3 -  COMPETÊNCIA, CONSCIENTIZAÇÃO E TREINAMENTO 

A Atlântica gerencia as competências internas de forma sistematizada, utilizando ferramentas que permitem identificar quais 

competências o colaborador detém e também aquelas que precisam ser desenvolvidas.  

As competências críticas encontram-se descritas de acordo com cada eixo de carreira e nível de complexidade. 

 

6.2.4 -  CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO & DESENVOLVIMENTO 

A partir das necessidades identificadas pelas áreas são definidas ações que possibilitarão o desenvolvimento do colaborador. 

Estas ações dividem-se em: ações formais (educação continuada, treinamento, etc.), e ações não-formais (estágios, visitas, 

grupos de trabalhos, rotatividade na função, tutoria, trabalho com a comunidade, auto-instrução, etc.), planejadas e 

acompanhadas em intervalos programados, conforme plano previamente estabelecido. 

O gerenciamento do treinamento na ATLÂNTICA é baseado nos princípios estabelecidos na Missão e nos objetivos 

específicos estabelecidos pela Diretoria, a exemplo dos objetivos da qualidade.  

O gerenciamento das atividades de treinamento compreende as seguintes etapas: planejamento, controle e manutenção do 

banco de dados de treinamento e avaliação dos resultados. 

 

6.3 -  INFRA-ESTRUTURA 

A organização disponibiliza a infra-estrutura necessária para a realização dos serviços/produtos. As instalações, máquinas e 

equipamentos disponibilizados são adequados e capazes de garantir a qualidade dos produtos/serviços oferecidos ao cliente.  

  

6.3.1 -  DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS 

Sempre que se tornar necessária a implementação de hardware e periféricos solicitados por usuários com autorização do 

gestor da área ao departamento de T.I., será analisada pelo responsável do departamento sua real necessidade e discutida 

junto a Diretoria Administrativa a possibilidade de aquisição dos mesmos. 

As requisições de tais equipamentos devem ser feitas pela própria área, observando-se os critérios de disponibilidade de 

orçamento e autonomia de compra, bem como a indicação da área de TI. 
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6.3.2 -  MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS 

Os computadores e softwares utilizados no Sistema de Gestão da Qualidade possuem controle de identificação estabelecido 

pelo Setor de Informática. Alterações na configuração de hardware e implantação de novos softwares, bem como a 

manutenção periódica destes são elementos constantes das responsabilidades da TI.  

Defeitos ou falhas em equipamentos ou softwares são comunicados pelos usuários, que solicitam manutenção por meio de e-

mail ou telefone. Caso o problema comunicado envolva troca de peças ou manutenção externa, o Setor de Informática abre 

uma solicitação de reparo e envia ao setor de Aquisição e Logística. 

Para falhas de hardware e software estão previstas as seguintes contingências: equipamento de backup, para reposição na 

área do equipamento defeituoso, após análise da TI quanto à urgência da reposição e/ou tempo em que o equipamento que 

demandou conserto ficará parado. Caso aconteçam perdas de dados deverá haver imediata reposição de arquivos críticos 

para operacionalização dos processos da ATLÂNTICA,  

 

6.3.3 -  OPERAÇÃO DE TRANSPORTE 

As operações de transportes descritas neste procedimento compreendem o controle da documentação, aquisição e venda de 

veículos do ativo imobilizado, a localização, programação e uso, liberação, acidentes/sinistros, controle de habilitação, multas e 

seguros de veículos. Todas estas rotinas estão documentadas em procedimento específico da Gerência de Aquisição e 

Logística. 

6.3.4 -  MANUTENÇÃO 

As atividades de manutenção de veículos, máquinas e equipamentos são de responsabilidade da Gerência de Aquisição & 

Logística – GEAQL. 

O gerenciamento e a execução de serviços de manutenção em veículos, o controle de fornecedores e o controle da execução 

de serviços de terceiros também são itens que compõem a matriz de responsabilidades da GEAQL.   

Às áreas usuárias cabe a responsabilidade de zelar pelo uso adequado dos veículos, máquinas e equipamentos, treinamento 

dos operadores, realização de manutenções preventivas de máquinas e equipamentos e o pronto atendimento às solicitações 

de preventivas dos veículos. 

 

6.3.5 -  ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 

O candidato após passar pelo processo de recrutamento e seleção e pelos exames médicos, é encaminhado à Administração 

de Pessoal, munido dos documentos necessários para sua admissão. Os critérios para análise e registro dos dados contidos 

na documentação estão detalhados em procedimento específico. 

Além do processo de admissão de pessoal, estão documentados os processos para cálculo e/ou emissão de: folha de 

pagamento; cálculo de INSS; cálculo de FGTS; imposto de renda; CAGED; salário maternidade; hora extra e adicional noturno; 

gratificação; periculosidade, insalubridade, 13º salário e férias; programação de férias; alterações no quadro de pessoal; 

atendimento diário a funcionários e ex-funcionários; processos e reclamações trabalhistas; e demissões de funcionários. 
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6.3.6 -  FATURAMENTO E COBRANÇA 

O faturamento da ATLÂNTICA é realizado mensalmente com base em um Cronograma de Faturamento. Este cronograma é 

elaborado em conformidade com datas de vencimento das Notas Fiscais/Faturas e/ou negociações específicas efetivadas 

junto aos clientes, sendo atualizado sempre que ocorre entrada ou saída de clientes e/ou serviços.  

Critérios para cálculo, emissão das faturas, cobranças e outras atividades que compõem o processo de faturamento e 

cobrança estão descritos em procedimento específico da área. 

 

6.3.7 -  CONTAS A PAGAR 

A partir das notas fiscais de compras recebidas principalmente da Gerência de Aquisição & Logística, o Departamento 

Financeiro desenvolve o processo de contas a pagar. A análise comparativa das informações originadas a partir do pedido 

serve de referência para a efetivação do pagamento.  

Demais eventos relacionados estão descritos em procedimento específico da Gerência Financeira. 

 

6.3.8 -  ADMINISTRAÇÃO DA TESOURARIA 

Os valores recebidos em cheques são depositados em conta-corrente da empresa e os valores creditados por meio de ordem 

de pagamento são analisados através do extrato bancário. O Gerente do Tesouro emite relatório mensal para a contabilidade 

onde constam as informações que servirão para os registros da movimentação financeira.  

Além destas atividades a Tesouraria processa diversos pagamentos: folha de pagamento de pessoal; pagamento de rescisão 

de contrato e férias; pagamento de impostos/encargos; pagamento do vale transporte; pagamento de pensão alimentícia; 

pagamento de emergência, dentre outros. 

6.3.9 -  CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 

Responsável por reunir, coordenar, processar, analisar, controlar e registrar, os resultados dos diversos setores da 

Organização e divulgá-los, O Controle Orçamentário é responsável também pelo planejamento e controle do orçamento, o que 

subsidia a tomada de decisão nos níveis estratégico e tático. 

6.4 -  AMBIENTE DE TRABALHO 

A gestão do ambiente de trabalho é realizada com o apoio do Sistema OLAS (Organização, Limpeza, Arrumação, Segurança, 

Redução dos Desperdícios, Educação e Comprometimento da Alta Direção), estruturado com base na filosofia do 8S. 

O Sistema OLAS abrange três processos fundamentais: padronização, auditoria e melhoria. Foram criados padrões OLAS 

para as áreas físicas da organização. Eles foram implantados e integrados à rotina operacional de todas as áreas. Anualmente 

é realizado, no mínimo, um ciclo de auditorias completo do Sistema OLAS. Seus resultados são analisados criticamente pelas 

áreas auditadas, visando identificar possíveis ações de melhoria. Os recursos necessários para as melhorias da estrutura 

organizacional e correção das falhas detectadas durante as auditorias do OLAS devem ser providos pela Alta Direção. 
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 7 -  REALIZAÇÃO DO PRODUTO 

7.1 -   PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DO PRODUTO 

Para a maioria dos processos do SIGNA e principalmente para os processos de realização do produto estão estabelecidos: 

Requisitos claros para os resultados esperados de cada processo; 

Procedimentos e instruções de trabalho descrevendo o processo até o detalhamento adequado;  

Padrões da qualidade visando avaliar o atingimento dos objetivos específicos de cada processo; e 

Os registros necessários para gerar as evidências de que o processo funcionou conforme planejado.  

 

7.2 -   PROCESSOS RELACIONADOS A CLIENTES 

O processo de Vendas de Serviços na ATLÂNTICA envolve a área Comercial, as Gerências Operacionais e as respectivas 

Diretorias, visando atender às necessidades e expectativas de clientes e de usuários e ainda, garantir a capacidade de 

atendimento. 

Os dados de entrada necessários para o desenvolvimento do produto/serviço são inseridos diretamente na proposta 

(orçamento) que o cliente analisa e emite o aceite, sendo a partir daí gerado um contrato. As informações até então geradas 

são disponibilizadas aos níveis pertinentes no fluxo de operação da empresa. 

 

7.2.1 -  PLANEJAMENTO DE VENDAS 

O planejamento global de vendas é feito anualmente com base nos faturamentos anteriores e nas perspectivas de novos 

negócios. 

São definidas metas na forma de percentuais sobre o faturamento do ano anterior.  

A partir do planejamento global, o Gerente Comercial, juntamente com o Diretor-Presidente estabelecem as ações necessárias 

para alcançar os valores de faturamento estipulados, obedecendo às seguintes diretrizes:  

Aumento de faturamento relativo a negócios com novos clientes, cujo objetivo é também de aumentar a participação no 

mercado; 

Incremento de faturamento relativo a negócios com clientes já existentes com o objetivo principal de aumentar a participação 

em outras atividades junto aos clientes atuais; e 

Aumento de faturamento relativo à revisão de contratos existentes, cujo principal objetivo é melhorar a rentabilidade dos 

contratos já firmados. 
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Havendo uma potencial negociação, uma primeira análise é quanto ao objeto da mesma e a opção por continuar ou não 

participando do processo de fornecimento do serviço está diretamente relacionada com o objeto de contratação e as condições 

estruturais das empresas do Grupo Atlântica. 

 

7.2.2 -  EXECUÇÃO DA VENDA 

As vendas de serviços na ATLÂNTICA são realizadas a partir de visitas a potenciais clientes, indicações de clientes e 

oportunidades de negócios nos clientes atuais, editais de concorrências públicas na imprensa, internet, convites, etc. 

 

7.2.3 -  REQUISITOS RELACIONADOS AO SERVIÇO 

Os procedimentos documentados são prescritivos quanto à necessidade de que a ATLÂNTICA defina adequadamente os 

requisitos contratuais de venda (proposta, contrato ou pedido), assumindo a responsabilidade pelo atendimento dos requisitos 

contratuais ou do pedido. 

O processo de análise crítica pode consistir desde um levantamento técnico realizado pelas áreas operacionais, formação de 

um grupo multidisciplinar (representantes da Gerência Comercial, da Gerência de Pessoas, da Gerência de Aquisição e 

Logística e Coordenação de Saúde e Segurança do Trabalho) para discutir os pontos críticos do fornecimento e/ou parecer 

emitido por profissional do Direito.  

Independente da forma de análise adotada o resultado deverá ser a evidência de todos os elementos envolvidos na 

negociação e a minimização dos riscos envolvidos na contratação/fornecimento do serviço. 

As principais fontes de informação sobre os requisitos dos serviços, incluindo os requisitos dos clientes e os requisitos 

estatutários e regulamentares aplicáveis, são os editais, cartas-convite, registros dos levantamentos técnicos, procedimentos 

dos clientes e os relatórios de levantamento dos requisitos legais e normativos. 

A atividade de elaboração e emissão do contrato tem início quando do aceite da proposta ou ganho da licitação. 

Após a emissão e assinatura do Contrato, cópias do mesmo são enviadas para a área de faturamento e para a área 

Operacional, onde irão compor a Pasta do Contrato.  

Os contratos são registrados no sistema RM para continuidade das ações e geração de informações quanto aos resultados 

monitorados pelo Controle Orçamentário.  

 

7.2.4 -  REQUISITOS ESTATUTÁRIOS E REGULAMENTARES 

Quando aplicável, a área Comercial poderá solicitar parecer à Assessoria Jurídica para avaliar os requisitos legais e 

normativos aplicáveis aos serviços solicitados pelo cliente, emitindo seu parecer em relatório específico. Esse relatório auxilia 

na elaboração de propostas ou revisões de contratos. 
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7.2.5 -  EMENDAS A CONTRATOS 

As alterações no conteúdo contratual, conforme prescrevem os procedimentos, são documentadas na forma de Aditivos, como 

parte integrante do contrato originalmente celebrado e repassados a todas as funções envolvidas através de cópias dos 

aditivos que irão compor a Pasta do Contrato, exceto nos casos para movimentação de pessoal nos contratos que permitem 

esta mobilidade. 

7.2.6 -  COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE/ATENDIMENTO AO CLIENTE 

O processo de atendimento ao cliente consiste do registro, tratamento e análise de ocorrências relativas a reclamações, 

sugestões e solicitações de clientes. Os canais estabelecidos para comunicação com o cliente são: o e-mail e o telefone do 

CAC (Central de Atendimento ao Cliente), as visitas de atendimento, as visitas programadas para aplicação de pesquisas e/ou 

inspeções das atividades realizadas e as visitas programadas/reuniões com o cliente realizadas pelas áreas Operacionais. Os 

meios, recursos e forma de funcionamento disponíveis para ouvir o cliente são divulgados, de modo a manter o mesmo 

informado quanto aos canais que poderá utilizar para conversar com a empresa. 

O tratamento das ocorrências/eventos registrados está descrito em procedimento específico. 

 

7.3 -  PROJETO E DESENVOLVIMENTO 

O atendimento ao item de Projeto e Desenvolvimento é aplicável somente para a empresa Atlântica Eletrônica.  

O planejamento do projeto e o desenvolvimento deste têm como entrada o levantamento técnico. 

Os requisitos de entrada são mantidos por meio de registros controlados em sistema informatizado. 

As saídas do projeto também são geradas e mantidas em sistema informatizado e incorporam as informações necessárias 

para atendimento dos requisitos de entrada, aquisição, produção e características essenciais do produto, itens evidenciados 

nos croquis e também nos próprios levantamentos técnicos desenvolvidos pela área. 

A análise crítica e verificação do projeto ficam registrados em ambiente informatizado, destacando dentre outras informações: 

registros de reuniões, responsáveis e deliberações, bem como medidas preventivas a serem tomadas para o correto 

desenvolvimento e adequação do projeto. 

A validação do projeto é feita a partir da comparação dos dados levantados inicialmente com o cliente e a saída do projeto. O 

relatório de instalação serve como fonte de validação do cliente quanto ao sistema colocado em funcionamento após a 

execução das rotinas de teste. 

Quando da solicitação de alterações nos projetos, as ações desenvolvidas obedecem ao fluxo anteriormente citado quanto aos 

dados de entrada, saída, análise, verificação e validação.  
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7.4 -  AQUISIÇÃO 

7.4.1 -  PROCESSO DE AQUISIÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES 

Os fornecedores da Atlântica estão sujeitos a três momentos no processo de qualificação na cadeia de fornecimento: pré-

qualificação, avaliação para qualificação e avaliação de acompanhamento. Cada uma dessas etapas caracteriza o status em 

que o fornecedor se encontra. 

A qualificação do fornecedor Atlântica é detalhada em procedimento específico da Gestão de Fornecedores e a mesma se 

aplica aos itens considerados críticos para a manutenção do padrão organizacional. São considerados itens críticos para o 

Sistema de Gestão da Qualidade todos aqueles que afetam os processos de realização dos serviços prestados.  

 

7.4.2 -  AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES 

O processo de avaliação dos fornecedores da Atlântica é realizado em intervalos programados e de acordo com a criticidade 

do item. Critérios de avaliação e pontuação mínima que deverá ser alcançada estão descritos em procedimento estabelecido 

pela Gerência de Aquisição e Logística - GEAQL. 

Quaisquer desvios na relação com os fornecedores devem ser registrados na pasta do fornecedor objeto da ocorrência. Casos 

de reincidência ou eventos que o fornecedor não tenha tratado com o devido empenho podem levar à exclusão do cadastro da 

Atlântica. 

7.4.3 -  INFORMAÇÕES DE AQUISIÇÃO/VERIFICAÇÃO 

As requisições de compras são feitas no sistema RM pelo requisitante no módulo específico ou formulário de requisição de 

materiais, para os itens patrimoniais, serviços e compra direta e devem ser aprovadas pelo gerente da área solicitante. 

As compras de itens críticos são feitas com fornecedores previamente qualificados. Para a compra de qualquer produto ou 

serviço solicitado, a área de Aquisição e Logística faz a cotação com alguns fornecedores e, após análise baseada nos 

critérios de preço, qualidade, prazo de entrega e prazo de pagamento, opta pelo melhor fornecedor e envia ao mesmo o 

pedido de compra.  

As exceções aplicam-se aos casos de compras aprovadas pela Diretoria e/ou para aqueles fornecimentos em que exista 

exclusividade quanto ao fornecedor presente no mercado.  

Os critérios para verificação dos produtos adquiridos estão registrados em documentos específicos. 

 

7.5 -  PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO 

A ATLÂNTICA identificou e criou condições de operação controlada para os seguintes serviços, operados no âmbito do 

SIGNA: 

SERVIÇOS GERAIS – Limpeza e conservação predial e industrial; manutenção de áreas verdes e paisagismo; administração 

de almoxarifados, clubes, estacionamentos, rodoviárias, e outros do gênero; locação de mão-de-obra; e serviços 

personalizados tais como a operação de um processo ou serviço do cliente. 
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SEGURANÇA TÉCNICA – Segurança patrimonial em geral, segurança de eventos, vigilância, segurança pessoal, brigadas de 

emergência. 

SEGURANÇA ELETRÔNICA – Vigilância eletrônica de instalações residenciais, comerciais e industriais. 

Para os serviços acima relacionados foram identificados os processos necessários à sua realização de forma a satisfazer os 

requisitos legais, os requisitos dos clientes e das demais partes interessadas. Tais processos são planejados e sua execução 

ocorre sob condições controladas e previstas nos documentos operacionais. 

7.5.1 -  PLANEJAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CONTRATOS 

Os requisitos dos clientes podem ser evidenciados por meio de Levantamento Técnico, editais e/ou outros documentos 

contendo fontes ou parâmetros para fornecimento do serviço. 

Para os contratos de Locação de Mão-de-Obra, como não existe a etapa de levantamento técnico, os requisitos do cliente são 

levantados pela Área Comercial e detalhados, quando necessário, pela Área Operacional, diretamente com o cliente. 

Para os casos de renovação de contrato e/ou desenvolvimento de contratos com características similares aos já existentes, 

pode haver a supressão da etapa de Levantamento Técnico. 

Após receber Ordem de Serviço juntamente com a proposta comercial, é feita uma análise levando-se em consideração os 

aspectos específicos relevantes para o início das atividades.  

No caso da Eletrônica, após o recebimento da Ordem de Serviço para início de contrato, a área operacional viabiliza 

juntamente com o cliente a melhor data para o início da instalação/atendimento dos serviços solicitados 

 

7.5.2 -  VALIDAÇÃO DE PROCESSOS PARA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE 

SERVIÇO 

A garantia da qualidade dos serviços fornecidos pela Atlântica é assegurado pela qualidade técnica do pessoal que participa 

de todos os processos previstos no SIGNA.  

A validação dos processos para produção e fornecimento dos serviços aplica-se especificamente aos serviços da BRIGADA e 

SEGURANÇA PATRIMONIAL. 

A garantia está na busca contínua de atendimento às competências exigidas pelos órgãos regulamentadores, clientes e prática 

sistêmica de treinamentos. 

 

7.5.3 -  IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE 

Os serviços prestados aos clientes têm chaves de identificação características, relacionadas ao longo dos procedimentos 

específicos. Quaisquer eventos, tais como: falhas nos serviços, reclamações ou solicitações, podem ser facilmente rastreados 

de maneira que seja possível a identificação das fontes que o originaram e a solução dos mesmos. 

Itens como matéria-prima, equipamentos e veículos utilizados nos processos possuem critérios de registros que permitem o 

controle, requisitos de aceitação, manutenção e utilização destes.   
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7.5.4 -  PROPRIEDADE DO CLIENTE 

Nos serviços executados pela ATLÂNTICA, são consideradas propriedade do cliente as instalações de modo geral, e alguns 

equipamentos específicos utilizados na prestação dos serviços de Segurança Técnica, Serviços Gerais, Segurança Eletrônica 

e Brigada de Emergência, além de algumas atividades executadas pelo próprio cliente.  

Os critérios para identificação e controle da propriedade do cliente estão definidos nos procedimentos de Gerenciamento de 

Contratos (PGC) ou em outro documento que a área considere adequado, bem como a metodologia para registro de qualquer 

ocorrência com tal propriedade e conseqüente comunicação com este.  

7.5.5 -  PRESERVAÇÃO DE PRODUTO 

As requisições de materiais e serviços são feitas via formulário “Requisição de Materiais” e/ou Via Sistema RM, e devem ser 

devidamente preenchidas e autorizadas pelo gerente requisitante. 

Após recebimentos dos materiais no Almoxarifado, o almoxarife faz o registro da entrada via  Sistema RM e encaminha as 

notas fiscais para o setor de contabilidade.  

No almoxarifado existem espaços identificados para os itens de estoque. Os itens são armazenados de acordo com as 

instruções dos fabricantes e organizados de modo a permitir a gestão de estoque com foco em resultados. 

No momento do atendimento às requisições é feita a baixa no Sistema para débito dos custos na área requisitante e 

atualização dos estoques. 

7.6 -  CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO 

Este item tem aplicabilidade para os multímetros utilizados nas atividades de inspeção de recebimento, instalação de 

equipamentos de monitoramento eletrônico e inspeção de contratos na Eletrônica.  

A utilização dos multímetros é feita conforme manual do fabricante, este manual é mantido junto ao equipamento. 

O manual do equipamento estabelece os parâmetros de precisão e controle metrológico. 

A calibragem é feita após 12 meses do início da utilização. 

Critérios de testagem, aceitação do resultado e controle da qualidade do equipamento estão estabelecidos em procedimento 

específico. 

A empresa verifica a viabilidade econômica e define pela realização da calibragem ou pela substituição do equipamento.  
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 8 -  MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA 

8.1 -  GENERALIDADES 

Os seguintes instrumentos foram estabelecidos para assegurar a implementação de atividades de monitoramento, medição, 

análise e melhoria dos processos do SIGNA: controle metrológico, pesquisa de satisfação, auditorias internas, monitoramento 

de padrões da qualidade, monitoramento de contratos, inspeções de serviço e de contratos, controle de produto não conforme, 

análise de dados, ações de melhoria, corretivas e preventivas. 

8.2 -  MEDIÇÃO E MONITORAMENTO 

8.2.1 -  SATISFAÇÃO DOS CLIENTES 

As pesquisas de satisfação são realizadas de forma sistemática e abrangente e visam obter informações sobre a conformidade 

com os requisitos e o atendimento às necessidades e expectativas dos clientes. São realizadas a intervalos programados de 

acordo com as necessidades de prospecção de mercado e de verificação da percepção do cliente. A área Comercial mantém 

procedimento que estabelece o método para a realização das pesquisas. 

8.2.2 -  AUDITORIAS INTERNAS 

Está implementado no SIGNA da ATLÂNTICA um sistema de Auditorias Internas da Qualidade, que se constitui de uma das 

ferramentas de gestão para avaliação da eficácia e eficiência da empresa. Os principais objetivos das auditorias internas são 

avaliar e fornecer evidências: 

Dos pontos fortes e os pontos fracos do SIGNA;  

Da conformidade e adequação das sistemáticas implementadas;  

Da implementação eficaz e eficiente e da capacidade dos processos;  

De oportunidades de melhorias;  

Do uso eficaz e eficiente de recursos; e  

Da adequação e precisão das medidas de desempenho estabelecidas. 

As auditorias internas são programadas de forma que todos os processos e contratos significativos sejam auditados.  

Além disso, o processo de auditoria estabelecido assegura a qualificação dos auditores internos e que todas as informações 

relevantes sobre a atividade auditada são consideradas para a realização das auditorias.  

A Direção da ATLÂNTICA avalia sistematicamente os resultados das auditorias e assegura que as ações de correção e de 

melhoria são tomadas e são efetivas. 

 



 
 

ANEXO III – MANUAL DA QUALIDADE 

DATA DA 

ELABORAÇÃO/REVISÃO 

20/09/2009 
 

DOCUMENTO   

MANUAL DO SIGNA (CÓPIA NÃO CONTROLADA) MSIGNA-001:07 
 

Página: 24 

8.2.3 -  MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DE PROCESSOS 

Uma vez definida a missão, são estabelecidos os objetivos relativos ao desempenho esperado para os padrões 

organizacionais. 

Para cada objetivo são escolhidos um ou mais indicadores e para cada indicador um desempenho requerido. Esses padrões e 

seus indicadores são acompanhados como forma de garantir o gerenciamento dos processos e os resultados esperados. Eles 

são monitorados e analisados nas reuniões setoriais, visando identificar desvios, tendências e oportunidades de melhoria. 

Ao final de cada ano ou em tempo anterior, a Alta Direção avalia os resultados e projeta indicadores mais adequados para o 

cenário competitivo e/ou de expansão em que a organização se encontra naquele momento. 

8.2.4 -  MONITORAMENTO DE CONTRATOS 

A Gerência Comercial monitora a evolução dos contratos por meio de diversos indicadores, dentre eles: Rentabilidade dos 

Contratos e Crescimento do Faturamento das Empresas.  

8.2.5 -  INSPEÇÕES DE SERVIÇOS 

São realizadas inspeções nos serviços de limpeza, segurança patrimonial e brigada de emergência. 

Nos contratos de Segurança, além das inspeções programadas, são realizadas atividades rotineiras de rondas e inspeções 

cruzadas ou aleatórias, para verificação das condições de segurança das instalações dos clientes e vulnerabilidades.  

8.2.6 -  INSPEÇÕES DE CONTRATOS 

As inspeções de contrato levam em consideração o tempo de permanência destes, ou seja, a organização monitora contratos 

superiores a 120 dias. Uma das ferramentas de inspeção é a prática sistematizada de reuniões mensais com os clientes. 

Também são praticadas inspeções cruzadas ou aleatórias cujos resultados servem de retroalimentação para o processo e até 

mesmo para a geração de novos contratos, já que durante estas inspeções podem ser evidenciadas vulnerabilidades que 

demandem novos serviços. 

8.2.7 -  MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DO PRODUTO 

Em função das características do produto fornecido aos clientes, o monitoramento é realizado por meio dos indicadores de 

desempenho previstos nos objetivos organizacionais e também das rotinas de avaliação que acontecem, em muitos casos, 

simultaneamente ao monitoramento dos processos. 
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8.3 -  CONTROLE DE PRODUTO NÃO CONFORME 

O tratamento de não conformidades do SIGNA da ATLÂNTICA contempla mecanismos específicos para identificação e 

tratamento de falhas e de oportunidades de melhoria. Estes mecanismos são ferramentas a exemplo de Brainstorming, 

mapeamento de causas com base nos Por Quês, Planos de Ações, preenchimento de formulários previamente desenvolvidos 

para esse fim, dentre outros, disseminados na organização e utilizados para melhoria do SGQ.  

Uma vez identificada a ocorrência, a área em que houve a manifestação da mesma é responsável pelo registro da falha para 

definição de um grupo ou responsável pela investigação de causas e pelas sugestões de ações corretivas ou preventivas 

cabíveis. 

As ocorrências registradas são acompanhadas pela área de solução e verificadas quando das auditorias internas e/ou das 

Reuniões Setoriais e de Análise Crítica.  

8.4 -  ANÁLISE DE DADOS 

As atividades relativas à análise de dados estão detalhadas ao longo deste manual, nos itens específicos que envolvam 

levantamentos, medições ou monitoramentos de qualquer espécie. As metodologias variam de acordo com o processo e 

podem incluir ferramentas e técnicas estatísticas, sempre que necessário. 

A Atlântica analisa os dados para demonstrar a adequação e eficácia do SIGNA através da reunião de análise crítica pela 

administração, na qual são analisadas fontes tais como: indicadores da qualidade, resultados de auditorias, ações corretivas e 

preventivas e outras. 

Além da reunião de AC, um outro meio são as reuniões setoriais. 

8.5 -  MELHORIA 

8.5.1 -  PLANEJAMENTO PARA MELHORIA CONTÍNUA 

O Sistema de Gestão da Qualidade da ATLÂNTICA contempla mecanismos específicos para identificação e implementação de 

oportunidades de melhoria.  

Além daquelas identificadas no processo de tratamento de não conformidades, oportunidades de melhoria são identificadas 

nas avaliações dos resultados de monitoramento de processos e produtos, nas reuniões setoriais, de análise crítica e de 

planejamento anual, no tratamento de ocorrências com clientes e outras fontes. 

Também consideramos previsíveis e aceitáveis melhorias resultantes de inovações que embora não estejam descritas quanto 

ao método estejam disseminadas na organização. 

8.5.2 -  AÇÃO CORRETIVA 

As falhas de processo, serviço e sistema podem ser percebidas em diversas fontes: atendimento ao cliente, inspeções de 

serviço, padrões da qualidade das áreas, objetivos organizacionais, auditorias internas, auditorias externas, entre outras. 

Uma vez percebida a falha, a área de solução é responsável pela abertura de um RACP (Relatório de Ação Corretiva e 

Preventiva), registro e discussão dos envolvidos, grupo de trabalho ou responsável pela investigação das causas e pelas 

sugestões de ações corretivas ou preventivas cabíveis. 
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As ocorrências registradas são acompanhadas pela própria área, ou ainda, pelo auditor interno, quando ficar evidente a 

necessidade de acompanhamento das ações corretivas desenvolvidas pela área de solução.  

Uma vez classificada a falha como não conformidade real, o grupo ou responsável inicia a fase de identificação das causas. 

Uma vez que o grupo de trabalho tenha informações suficientes, podem ser definidas as ações necessárias para a solução da 

ocorrência.  

Na medida em que as ações sejam implementadas, os líderes ou os responsáveis pela implementação avaliam os resultados 

alcançados e decidem se a pendência pode ser baixada ou não e se é necessário verificação posterior. 

Quando todas as ações relativas a uma ocorrência são baixadas, a ocorrência pode ser encerrada pela área e informado 

quando da reunião setorial. Possíveis problemas e/ou resultados diferentes do esperado e que não tenham tido ação de 

disposição durante a reunião setorial deverão ser levados para a reunião de Análise Crítica. 

O tempo para encerramento da RACP não deverá ultrapassar 45 (quarenta e cinco) dias, devendo haver justificativas, 

disposições ou medidas tomadas para as exceções. 

No caso da área comercial, quando se tratar de reclamação do cliente, esse tempo é reduzido para 30 dias. 

Para as ocorrências que demandem ações no âmbito do SIGNA, deverão constar registros nos formulários de Ação Corretiva 

ou Preventiva, Ações de Melhoria ou Ocorrências de Clientes – RACP, RAM ou OC. Este registro recebe um número 

seqüencial, de acordo com o último registro gerado pela área.  

Havendo outro tipo de registro adotado pelas áreas, também poderão ser reconhecidos, desde que contemplem levantamento 

de causas e espaço para as disposições/ações. 

8.5.3 -  AÇÃO PREVENTIVA 

As falhas potenciais de processo, serviço e sistema podem ser identificadas em diversas fontes: atendimento ao cliente, 

inspeções de serviço, padrões da qualidade das áreas, objetivos organizacionais, auditorias internas, auditorias externas, entre 

outras.  

Uma vez definida uma falha potencial, a área identificadora é responsável pela abertura de um RACP. Esta registra e discute 

com os envolvidos a composição do grupo de trabalho (ou responsável) pela investigação das causas e pelas sugestões de 

ações corretivas ou preventivas cabíveis. 

Na fase de pesquisa e identificação das causas podem ser utilizadas diversas ferramentas tais como: levantamentos de dados, 

discussão e entrevistas com os envolvidos, informações de clientes, entre outras. Todas as informações coletadas e as 

conclusões são registradas de forma que seja possível revisá-las caso não sejam obtidos os resultados desejados.  

A exemplo das ações corretivas, as ações preventivas estão descritas em procedimento específico. 

 

 

 



 
 

ANEXO III – MANUAL DA QUALIDADE 

DATA DA 

ELABORAÇÃO/REVISÃO 

20/09/2009 
 

DOCUMENTO   

MANUAL DO SIGNA (CÓPIA NÃO CONTROLADA) MSIGNA-001:07 
 

Página: 27 

 9 -  RESPONSABILIDADES 

9.1 -  REPRESENTANTE DA DIREÇÃO 

Revisar o Manual do SIGNA e distribuir para as áreas estratégicas e táticas da organização. 

9.2 -  DIRETORIA 

Fornecer os recursos e prover as condições necessárias para que o processo de comunicação e difusão das atividades do 

SIGNA estejam alinhados com as necessidades da organização. 

9.3 -  GERENTES E GESTORES DE ÁREAS E CONTRATOS 

Manter o Representante da Direção atualizado quanto às modificações e melhorias necessárias ao SIGNA para que o Manual 

possa traduzir as mudanças ocorridas na organização. 

 

 10 -  REFERÊNCIAS 

REV. 

OBRIG. 
IDENTIFICAÇÃO 

REVISÃO / 

DATA 
TÍTULO 

Não NORMA ISO 2008 NBR ISO 9001:2008 
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 11 -  ANEXOS 

ANEXO  1 – PROCESSOS NECESSÁRIOS  DO  SGQ 

PROCESSO / ELEMENTO DO SGQ ISO ÁREA 

Manual da Qualidade 4.2.2 GEPEG 

Controle de Documentos 4.2.3 ÁREAS 

Controle de Documentos e de Dados 4.2.3 GEPEG 

Controle de Usuários da Rede 4.2.3 ASSTI 

Controle de Registros 4.2.4 TODAS AS ÁREAS 

Comprometimento da Direção 5.1 ALTA DIREÇÃO 

Foco no Cliente 5.2 ALTA DIREÇÃO 

Política da Qualidade 5.3 TODAS AS ÁREAS 

Missões das Áreas 5.3 TODAS AS ÁREAS 

Objetivos da Qualidade 5.4.1 TODAS AS ÁREAS 

Planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade 5.4.2 ALTA DIREÇÃO; RD. 

Responsabilidade e Autoridade 5.5.1 ALTA DIREÇÃO 

Representante da Direção 5.5.2 ALTA DIREÇÃO 

Comunicação Interna 5.5.3 GEPEG 

Reunião Anual de Planejamento 5.6.1 ALTA DIREÇÃO 

Reuniões de Análise Crítica do SGQ 5.6.1 ALTA DIREÇÃO 

Reuniões Setoriais 5.6.1 ALTA DIREÇÃO; GESTORES. 

Entradas para a Análise Crítica 5.6.2 TODAS AS ÁREAS 

Saídas da Análise Crítica 5.6.3 ALTA DIREÇÃO 

Provisão de Recursos 6.1 ALTA DIREÇÃO 

Recrutamento & Seleção 6.2.1 GESPE 
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PROCESSO / ELEMENTO DO SGQ ISO ÁREA 

Capacitação & Treinamento 6.2.2 GESPE 

Infra-Estrutura 6.3 TODAS AS ÁREAS 

Desenvolvimento de Sistemas Informatizados 6.3 ASSTI 

Manutenção de Sistemas Informatizados 6.3 ASSTI 

Operação de Transporte 7.4 GEAQL 

Manutenção 7.4 GEAQL 

Administração de Pessoal 6.2 GESPE 

Faturamento e Cobrança 6.3 DIFIN 

Contas a Pagar 6.3 DIFIN 

Administração da Tesouraria 6.3 GETES 

Ambiente de Trabalho 6.4 TODAS AS ÁREAS 

Planejamento da Realização do Produto 7.1 TODAS AS ÁREAS 

Planejamento de Vendas 7.2.1 GECOM 

Execução da Venda 7.2.1 GECOM 

Requisitos Relacionados ao Serviço 7.2.2 GECOM 

Requisitos Estatutários e Regulamentares 7.2.2 GECOM 

Emendas a Contratos 7.2.2 GECOM 

Atendimento ao Cliente 7.2.3 
GECOM; 

CONTRATOS/OPERACIONAL. 

Projeto e Desenvolvimento 7.3 OPESE 

Processo de Aquisição 7.4.1 GEAQL 

Qualificação de Fornecedores 7.4.1 GEAQL 

Avaliação de Fornecedores 7.4.1 GEAQL 

Compras 7.4.2 GEAQL 
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PROCESSO / ELEMENTO DO SGQ ISO ÁREA 

Verificação do Produto Adquirido 7.4.3 
GEAQL; OPESE; OPESP; 

OPESG 

Planejamento e Implantação de Contratos 7.5.1 
CONTRATOS/OPERACIONAL; 

OPESP; OPESG; OPESE. 

Administração e Operação dos Contratos 7.5.1 
CONTRATOS/OPERACIONAL; 

OPESP; OPESG; OPESE. 

Validação de Processos para Produção e Fornecimento de Serviço 7.5.2 
CONTRATOS/OPERACIONAL; 

OPESP; OPESG; OPESE. 

Identificação e Rastreabilidade 7.5.3 
CONTRATOS/OPERACIONAL; 

OPESP; OPESG; OPESE. 

Propriedade do Cliente 7.5.4 
CONTRATOS/OPERACIONAL; 

OPESP; OPESG; OPESE. 

Almoxarifado 7.5.5 GEAQL 

Controle Metrológico 7.6 OPESE 

Pesquisa de Satisfação 8.2.1 GECOM 

Auditorias Internas 8.2.2 GEPEG 

Padrões da Qualidade 8.2.3 ALTA DIREÇÃO; GEPEG 

Monitoramento de Contratos 8.2.3 GECOM 

Inspeções de Serviço 8.2.3 CONTRATOS/OPERACIONAL 

Inspeções de Contratos 8.2.3 GECOM 

Medição e Monitoramento de Produto 8.2.4 
CONTRATOS/OPERACIONAL; 

OPESP; OPESG; OPESE.. 

Controle de Produto não Conforme 8.3 
CONTRATOS/OPERACIONAL; 

OPESP; OPESG; OPESE. 

Análise de Dados 
8.4 

ALTA DIREÇÃO; DIFIN; 

SECON; FATUR; CONTR; 

COREP; SESMT 

Planejamento para Melhoria Contínua 8.5.1 TODAS AS ÁREAS 

Ação Corretiva 8.5.2 TODAS AS ÁREAS 

Ação Preventiva 8.5.3 TODAS AS ÁREAS 
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NOTA: 

 Os processos em azul e itálico na tabela indicam aqueles que são específicos do SGQ da ATLÂNTICA, 

estabelecidos para assegurar o atendimento ao requisito/elemento normativo específico. Os demais processos 

são os correspondentes aos indicados na Norma. 
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ANEXO 2- MATRIZ   DE  CORRELAÇÃO  DO  SGQ 
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DOCUMENTOS 

4.1 – Requisitos Gerais X         X         MQ 

4.2.1 – Generalidades          X         MQ 

4.2.2 – Documento Estratégico          X         GEPEG-PRI-004 

4.2.3 – Controle de Documentos X X X X X X X X X X X X X X X X X X GEPEG-PRI-004 

4.2.4 – Controle de Registros X X X X X X X X X X X X X X X X X X MQ 

5.1 – Comprometimento da 

Direção 
X                  

MQ 

5.2 – Foco no Cliente X X X X X X X X X X X X X X X X X X MQ 

5.3 – Política da Qualidade X X X X X X X X X X X X X X X X X X  

5.4 – Planejamento  X                  
MQ/ 

PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 

5.5.1 – Responsabilidade e 

Autoridade 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

MQ / 

ORGANOGRAMA 

5.5.2 – Representante da Direção X X X X X X X X X X X X X X X X X X MQ 

5.5.3 – Comunicação Interna X X X X X X X X X X X X X X X X X X MQ 

5.6 – Análise Crítica pela Direção X                  MQ 

6.1 – Provisão de Recursos X                  MQ 

6.2 – Recursos Humanos           X        
GESPE-PGA-001 

GESPE-PRI-002 

GESPE-PRI-009 

6.3 – Infra-estrutura X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

MQ 

GEAQL-PRI-002 

GEAQL-PRI-003 

ASSTI-PGA-001 

6.4 – Ambiente de trabalho X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

SESMT-PRI-008 

OPESP-PGA-001 

OPESE-PGA-001 

OPESG-PGA-001 

7.1 – Planejamento e realização do 

produto 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

OPESP-PGA-001 

OPESE-PGA-001 

OPESG-PGA-001 

7.2 – Processos relacionados a 

clientes 
        X          

OPESP-PGA-001 

OPESE-PGA-001 

7.3 – Projeto e desenvolvimento             X       

7.4 – Aquisição        X           
GEAQL-PGA-001 

GEAQL-PRI-006 
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DOCUMENTOS 

7.4.1 – Processos de Aquisição        X            

7.4.2 – Informações de Aquisição        X            

7.4.3 – Verificação de 

produto/serviço adquirido 
       X     X X   X X  

7.5.1 – Controle de produção e 

fornecimento de serviço 
            X X   X X 

OPESP-PGA-001 

OPESE-PGA-001 

OPESG-PGA-001 

7.5.2 - Validação dos processos de 

trabalho para produção e fornecimento 

de serviços 
             X   X X 

  

7.5.3 – Identificação e 

rastreabilidade 
            X X   X X 

OPESP-PGA-001 

OPESE-PGA-001 

OPESG-PGA-001 

PGC´S 

7.5.5 – Preservação do produto        X     X X   X X 
PGC´S - OPESP 

PGC´S  - OPESE 

PGC´S - OPESG 

7.6 – Controle de dispositivos de 

medição e monitoramento 
       X     X      OPESE-IT001:004 

8.1 - Generalidades X                   

8.2.1 – Satisfação do cliente         X          
GECOM-PRI-005 

GECOM-PRI-003 

8.2.2 – Auditoria Interna          X         GEPEG-PRI-002 

8.2.3 – Medição e Monitoramento 

dos processos. 
X                  

GECOM-PRI-005 

GEPEG-PRI-003 

8.2.4 – Medição e Monitoramento 

do produto. 
            X X   X X PGC`S 

8.3 – Controle de produto não - 

conforme 
         X   X X   X X GEPEG-PRI-003 

8.4 – Análise de dados X X X X X X X X X X X X X X X X X x 
MQ 

GEPEG-PRI-003 

GEAQL-PRI-004 

8.5.1 – Melhoria Contínua X X X X X X X X X X X X X X X X X X GEPEG-PRI-003 

8.5.2 – Ação Corretiva X X X X X X X X X X X X X X X X X X GEPEG-PRI-003 

8.5.3 – Ação Preventiva X X X X X X X X X X X X X X X X X X GEPEG-PRI-003 
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ANEXO  3   –   ORGANOGRAMA 
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ANEXO  4   –   MACROFLUXO    

 


