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APLICAÇÃO INFORMÁTICA PARA A GESTÃO DAS 
RECLAMAÇÕES E DAS NÃO CONFORMIDADES  

 
 

RESUMO 
 

 

 

Esta dissertação apresenta o desenvolvimento de uma aplicação informática para a gestão das 

reclamações dos clientes no serviço de assistência após venda e das não conformidades em 

obra. Inicialmente, foi desenvolvido um modelo, na linguagem UML (Unified Modeling 

Language), baseado no estudo de casos, sendo, de seguida, construída uma aplicação 

informática em Microsoft Access 2007 e validada, com êxito, na empresa Edifer Construções.  

A aplicação informática desenvolvida permite, em tempo real, a consulta e a edição de 

reclamações dos clientes e de não conformidades, bem como a sua partilha por toda a 

organização. 

Este modelo de apoio à gestão das reclamações e à gestão das não conformidades serve de 

base ao estabelecimento de novos objectivos e metas a cumprir pela organização.  

O modelo desenvolvido é facilmente aplicado a qualquer indústria que não seja de construção, 

com algumas adaptações. Pode também servir como suporte para empresas de informática 

que pretendam desenvolver software nesta área.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Palavras chave: qualidade, gestão, Reclamações dos clientes, não conformidades, acções 

correctivas e preventivas 
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SOFTWARE APPLICATION FOR THE MANAGEMENT OF 
COMPLAINTS AND NON CONFORMITIES  

 
 

ABSTRACT 
 

 

 

This thesis presents the development of a software application for the management of client’s 

complaints in the service assistance after the sale and of the non conformities during the 

construction. 

At first, a model was developed in the UML (Unified Modeling Language), based on studied 

cases, and then a software application was built in the Microsoft Access 2007 and validated 

with success at Edifer construções.  

This model can also be used as a platform for technological companies that want to develop 

software in this area. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Keywords: quality, management, client’s complaints, non cconformities, corrective and 

preventive actions 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 
                                                                         _________________________________ 

 
 

 1.1 JUSTIFICAÇÃO 
 

As organizações têm como principal objectivo o fornecimento de produtos e serviços 

destinados a satisfazer as necessidades e os requisitos dos seus clientes. A crescente 

concorrência global leva a um aumento das expectativas dos clientes.  

Para responder à competitividade e se manterem bons desempenhos económicos e 

financeiros, as organizações precisam de adoptar sistemas de gestão da qualidade cada vez 

mais eficazes e eficientes. Destes sistemas devem resultar melhorias contínuas da qualidade 

dos produtos e dos serviços e um aumento da satisfação de todas as partes interessadas 

(clientes, colaboradores, fornecedores, sociedade, etc.) 

O primeiro passo para conseguir a melhoria contínua numa organização é o estabelecimento 

dos objectivos da qualidade e de um planeamento adequado das acções necessárias para os 

alcançar. Executam-se as acções planeadas e comparam-se os resultados obtidos com os 

esperados. Caso as acções empreendidas não sejam eficazes, executam-se as acções 

correctivas e preventivas que conduzam à melhoria contínua da qualidade e ao cumprimento 

dos objectivos. Quando se alcançam os objectivos, estabelecem-se novos objectivos nos quais 

as não conformidades detectadas, já corrigidas, não voltam a aparecer, dando-se origem a um 

ciclo de melhoria contínua. 

Um controlo eficaz e eficiente das não conformidades, incluindo as reclamações dos clientes, 

é essencial e indispensável para que uma organização melhore continuamente a qualidade dos 

seus produtos e serviços, e mais do que cumprir os requisitos dos seus clientes, supere todas 

as suas expectativas, conseguindo assim um aumento da satisfação de todas as partes 

interessadas, bem como uma melhoria geral da imagem da organização e do seu poder de 

mercado. 

O meu interesse por este tema surgiu na disciplina de Economia e Qualidade da Construção, 

na qual me apercebi da importância da qualidade para o sucesso das organizações, sejam elas 

de construção ou de outro ramo. O interesse e a motivação por este tema, aliado à 

oportunidade inédita e aliciante de poder desenvolver uma dissertação numa empresa líder de 

mercado que proporcionasse o acesso aos casos de estudo e na qual pudesse pôr em prática os 

meus conhecimentos enquanto investigadora, foram a razão da minha escolha.  
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1.2 CAMPO DE APLICAÇÃO 

 
Esta dissertação aplica-se a qualquer organização que pretenda desenvolver um sistema de 

gestão das não conformidades e das reclamações dos seus clientes, no ramo da construção 

civil. 

O modelo desenvolvido é facilmente aplicado a qualquer indústria que não seja de construção, 

com algumas adaptações. 

Este modelo pode também servir como suporte para empresas de informática que pretendam 

desenvolver software nesta área.  

 

1.3 OBJECTIVOS 
 
Os objectivos propostos no início desta dissertação são os seguintes: 
 

� Pesquisa e revisão bibliográfica dos sistemas de gestão da qualidade, sistemas de 

gestão ambiental, sistemas de gestão integrados e sistemas de gestão de informação. 

práticas de gestão da empresa Edifer Construções na implementação e gestão dos 

requisitos 4.2.4, 8.2.1, 8.3 e 8.5 da norma ISO 9001 e dos requisitos A.5.3 e A.5.4 da 

norma ISO 14001. 

� Contribuir para a melhoria da organização na gestão e tratamento das reclamações dos 

clientes, não conformidades, acções correctivas e preventivas, inserindo acções que 

acrescentem valor aos processos já existentes. 

� Desenvolver um modelo de gestão baseado em ferramentas informáticas, que permita 

a gestão, partilha e consolidação de informação relativa às não conformidades, acções 

correctivas e preventivas e às reclamações dos clientes. 

 

1.4 METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 
 

Na figura 2.1 está esquematizada a metodologia utilizada na investigação. 

Após algumas reuniões, em que se ajustaram os objectivos da dissertação/projecto com as 

necessidades da Edifer, definiram-se os objectivos e as metas a atingir e planearam-se os 

prazos e os resultados esperados para cada etapa da investigação.  

Os casos de estudo serviram de base aos requisitos do modelo a desenvolver. Durante a fase 

de definição dos requisitos e mesmo na fase de desenvolvimento do modelo, foram realizadas 

reuniões semanais com a presença do coordenador da assistência após venda, do director da 
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qualidade, segurança e ambiente, e de um director de obra. Estas reuniões tiveram como 

principal objectivo analisar o modelo e redefinir os requisitos, de modo a que cada novo 

protótipo de software fosse continuamente melhorado e correspondesse às expectativas das 

partes interessadas. 

A dissertação termina com a verificação e validação do modelo informático de gestão 

desenvolvido.   

 
Fig. 1.1 - Metodologia de Investigação 

1 a 15 15 a 30 1 a 15 15 a 30 1 a 15 15 a 30 1 a 15 15 a 30 1 a 15 15 a 30 1 a 15 15 a 30

Apresentação e integração na empresa

Pesquisa bibliográfica

Preparação das visitas às obras
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1.5 RESULTADOS ESPERADOS 
 
- Desenvolver as especificações de um sistema de gestão das não conformidades e das 

reclamações dos clientes;   

- Com base nessas especificações, criar uma aplicação informática, que fosse de facto 

implementada e utilizada pela organização;  

- Apresentar propostas de melhoria a serem desenvolvidas na organização em trabalhos 

futuros; 

- Contribuir para o conhecimento cientifico, através do desenvolvimento de um modelo que 

reforce a ligação existente entre a implementação de um sistema de gestão da qualidade e a 

qualidade dos produtos e serviços, melhorando assim a credibilidade de algumas certificações 

dos sistemas de gestão da qualidade.  

- Contribuir para a minha formação técnica e fornecer uma base experimental sólida que 

venha a facilitar a minha integração no mundo laboral; 

-Aproveitar esta oportunidade para iniciar a minha actividade profissional, fora dos “muros” 

da escola, aprendendo a por em prática e a desenvolver as minhas capacidades técnicas, de 

trabalho e de comunicação.   

 
 1.6 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 
A presente dissertação está dividida em seis capítulos sendo o primeiro a presente introdução. 

 
No capítulo 2 é feita a revisão da teoria e da bibliografia sobre sistemas de gestão da 

qualidade, sistemas de gestão ambiental, sistemas de gestão integrados e sistemas de gestão 

de informação. O seu principal objectivo é fornecer as bases teóricas para o desenvolvimento 

do restante trabalho. 

 
No capítulo 3 são definidos os requisitos do modelo a ser construído. Isto foi conseguido 

através da análise dos casos de estudo e da realização de inquéritos.  

 
No capítulo 4 é feita a apresentação do modelo de gestão das não conformidades, acções 

correctivas e preventivas e das reclamações. Este modelo é formado por dois sistemas de 

informação: (1) na fase de execução das obras, o sistema gere uma base de dados que contém 

toda a informação referente a não conformidades detectadas em obras; (2) na fase de garantia 

(no serviço de assistência após venda), o sistema de informação gere as reclamações dos 
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clientes, dados dos empreendimentos, clientes, subempreiteiros, fornecedores e equipas de 

obra. 

 
No capítulo 5 é feita a apresentação do desenvolvimento do software que corresponde aos 

requisitos do modelo apresentado no capítulo 4. É feita a aplicação do modelo a casos reais e 

a verificação e validação do software. Por fim são também apresentadas propostas de 

melhoria. 

 
Por último, o capítulo 6 trata as conclusões. É avaliado o cumprimento dos objectivos 

propostos inicialmente, são feitas as considerações finais, propostas de melhoria e possíveis 

trabalhos futuros a desenvolver. 
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CAPÍTULO 2 – ESTADO DO CONHECIMENTO 
                        ______________________________________________________ 

 
 
2.1 INTRODUÇÃO 
 
Este capítulo é o resultado de uma pesquisa bibliográfica dos trabalhos e conhecimentos 

anteriores sobre sistemas de gestão da qualidade, sistemas de gestão ambiental, sistemas de 

gestão integrados e sistemas de gestão da informação. Esta pesquisa tem como principal 

objectivo fornecer as bases teóricas para o desenvolvimento do restante trabalho.  

 

2.2 PROCESSO DE PESQUISA IMPLEMENTADO 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1 - Esquema do processo de pesquisa implementado 
 
 
O processo de pesquisa teve início com o estabelecimento dos seus objectivos relacionados 

com o enquadramento no tema (sistemas de gestão da qualidade, sistemas de gestão 

ambiental, integração de sistemas de gestão e sistemas de gestão da informação). 

  

A revisão da teoria e bibliografia teve como base artigos científicos publicados e aprovados, 

artigos de conferências, outras teses da área, e artigos recentes da revista ISO Management 

System.  

 

Após uma primeira revisão da teoria e bibliografia e da apreensão dos conceitos, segue-se um 

processo de revisão mais aprofundado do tema, com a selecção da informação relevante.  

Simultaneamente, surgiram novas questões e novos objectivos foram reformulados, como por 

exemplo: casos de sucesso de sistemas integrados e dificuldades no processo de integração de 

sistemas de gestão. 

Por fim, foi descrito o estado do conhecimento actual. 
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2.3 EVOLUÇÃO DO CONHECIMENTO 
 
2.3.1 SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE 
 
Com base nos dados retirados da ISO Survey de 2005, desde a introdução da norma ISO 9000 

em 1987, mais de 776 000 organizações em 161 países adoptaram e implementaram o sistema 

de gestão da qualidade. As séries de normas ISO 9000:2000 forneceram linhas de orientação 

para estruturar e implementar os elementos dos sistemas de gestão da qualidade.  

As empresas de construção têm sido certificadas com a série de normas ISO 9000, para terem 

um sistema de gestão da qualidade eficiente e satisfazerem as exigências dos seus clientes. 

Muitas empresas têm adoptado a série de normas ISO 9000, não só com o objectivo de 

melhorarem a qualidade dos seus produtos mas também para reforçarem a sua imagem na 

indústria da construção.  

Contudo, o sistema de gestão da qualidade não tem sido tão eficaz como se esperava quando 

foi introduzido na indústria da construção. 

Têm surgido algumas dificuldades na implementação das normas ISO 9000 devido a várias 

barreiras tais como: incompatibilidades com a indústria da construção; incompreensão dos 

conceitos e dos métodos na implementação das normas ISO 9000; ausência de processos de 

negócios padronizados; utilização de uma grande quantidade de papéis para a gestão e 

documentação; burocracias em excesso; documentos de verificação e procedimentos 

desnecessários; exigências de comunicação entre os participantes dos projectos de 

implementação das normas. Em particular, mais papelada e mais tempo dispendido na gestão 

da qualidade foram considerados como sendo os aspectos mais negativos e inconvenientes do 

sistema de certificação da norma ISO 9000. (Bubshait, Al-Atiq (1999), Dissanayaka, 

Kumuraswamy, Karim, Marosszeky (2001), Pheng, Abeyegoonasekera (2001), Moatazed-

keivani, Ghandbari-Parsa, Kagaya (1999), Ofori, Gang, Briffett (2002), CIRIA (1996), D. 

Kim, K. Kim (1999)) 

 

2.3.1.1 Sistema normativo 
 
A nova série de normas ISO 9000:2000 é constituída por:  

• NP EN ISO 9000:2000 (sistemas de gestão da qualidade – Fundamentos e 

vocabulário); 

• NP EN ISO 9001:2000 (Sistemas de gestão da qualidade – Requisitos); 
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• NP EN ISO 9004:2000 (Sistemas de gestão da qualidade – Linhas de orientação para 

melhorias de desempenho); 

• ISO 19011 (Linhas de orientação para auditorias da qualidade e ambiente);  

• ISO 10012 (Garantia da qualidade em equipamentos de medição); 

• ISO 10015 (Guidelines for training); 

• ISO/TR 10013 (Guidelines for quality management system documentation). 

 

2.3.1.2 Princípios de gestão da qualidade 
 

A família de normas ISO 9000:2000 é baseada nos princípios de gestão da qualidade. A 

norma ISO 9000:2000 identifica e descreve os seguintes oito princípios de gestão da 

qualidade:  

a) Focalização no cliente: “As organizações dependem dos seus clientes e 

consequentemente, convém que compreendam as suas necessidades actuais e futuras, 

satisfaçam os seus requisitos e se esforcem por exceder as suas expectativas”.  

De acordo com Hele (2003), sem clientes uma organização não existe. É imprescindível 

que, estrategicamente, a gestão de topo da organização conheça as necessidades correntes e 

futuras dos seus clientes para que possa realizar os planos necessários para cumprir os 

requisitos. A medida da satisfação dos clientes faz parte da informação usada pela gestão de 

topo para determinar futuras medidas estratégicas e os recursos necessários da organização. 

A comunicação entre a organização e os seus clientes é um factor determinante, devendo ser 

clara. Os clientes devem saber a quem pedir informações e quem devem contactar na 

organização. 

 

b) Liderança: “os líderes estabelecem a finalidade e a orientação da organização. 

Convém que estes criem e mantenham o ambiente interno que permita o pleno 

envolvimento das pessoas para se atingirem os objectivos da organização”.  

De acordo com Hele (2003), a estratégia deve ser consensual e comunicada a partir do topo 

da organização. É através de uma boa comunicação com o resto da organização que a 

política e os objectivos são conhecidos e monitorizados, assim como o incentivo e 

motivação geral por todas as partes para o sucesso da organização. A gestão também 

necessita de ter em atenção os interesses das partes interessadas, focadas na ISO 9004:2000: 

clientes; fornecedores; a organização e seus accionistas; trabalhadores e sociedade. 
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c) Envolvimento das pessoas: “as pessoas, em todos os níveis, são a essência de uma 

organização, e o seu pleno envolvimento permite que as suas aptidões sejam utilizadas 

em benefício da organização”.  

De acordo com Hele (2003), os requisitos das séries de normas ISO 9000:2000 referem a 

importância da comunicação. Os colaboradores são informados, conhecem a importância e 

relevância das suas actividades para atingir os objectivos da organização. A ISO 9001:2000 

também requer que as competências de todos os funcionários envolvidos na organização 

sejam conhecidas e avaliadas, com o objectivo de assegurar que têm as aptidões adequadas 

para a função que desempenham. 

 

d) Abordagem por processos: “Um determinado resultado é alcançado de forma mais 

eficiente quando as actividades e os recursos associados são geridos como um 

processo”. 

A ISO 9001 incentiva a abordagem por processos de gestão da qualidade, considerando 

processos como as actividades que recebem entradas e as convertem em saídas com valor 

acrescentado, sendo que, frequentemente, a saída de um processo é a entrada de outro 

(Fig.2.2).  

 
Fig. 2.2 - Modelo de um sistema de gestão da qualidade baseado em processos [retirado da ISO 9001:2000] 

 
 



 11 

e) Abordagem da gestão como um sistema: “ Identificar, compreender e gerir processos 

interrelacionados como um sistema, contribui para que a organização atinja os seus 

objectivos como um processo”.  

De acordo com Hele (2003), a organização deve olhar para as interdependências dos 

processos e a forma como estes podem ser integrados no sistema. Para garantir a eficácia 

dos processos, as organizações devem-se questionar:  

• Quem é o responsável pelos processos? 

• Essa pessoa responsável tem a certeza que essa sequência dos processos é a mais 

correcta e eficaz? 

• Quem é responsável por assegurar que existem recursos adequados – pessoas e 

equipamentos – para os processos serem eficazes? 

• Quem é responsável por medir e monitorizar os processos? 

• Quem é responsável por assegurar que os processos são melhorados quando é 

necessário? 

Revendo estes pontos periodicamente a gestão consegue assegurar que os processos 

atingem os objectivos definidos pela política de gestão. 

 

f) Melhoria contínua: “ Convém que a melhoria contínua do desempenho global de uma 

organização atinja os seus objectivos com eficácia e eficiência”. 

De acordo com Hele (2003), a melhoria contínua não deve ser vista pela organização como 

uma tarefa aborrecida, mas sim como um objectivo permanente. Existem sempre áreas na 

organização onde podem ser feitos melhoramentos. As fontes de informação para adquirir a 

melhoria contínua são múltiplas, tais como: 

• Registo da opinião dos clientes sobre a organização, os seus produtos e 

serviços; 

• Identificação das diversas ameaças e riscos para o negócio e dos pontos onde 

os melhoramentos devem ser realizados para minimizar esses riscos; 

• Recolha de opiniões dos fornecedores acerca dos aspectos susceptíveis de 

melhoria; 

• Localização de oportunidades e áreas de melhoria obtidas a partir de auditorias 

e revisões internas. 

Antes de iniciar o ciclo de melhoria contínua, a organização deve descrever a situação actual 

de modo a ser possível compara-la com a situação posterior à melhoria. 
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g) Abordagem à tomada de decisões baseadas em factos: “ As decisões eficazes são 

baseadas na análise de dados e informação”. 

De acordo com Hele (2003), tomar as decisões certas para uma organização nunca é uma 

decisão fácil, mas a utilização da informação baseada em factos, com intuição e experiência, 

pode ajudar na tomada de decisões. 

 

h) Relações mutuamente benéficas com fornecedores: “ Uma organização e os seus 

fornecedores são interdependentes e uma relação de benefício mútuo promove a 

aptidão de ambas as partes para criar valor ”. 

De acordo com Hele (2003), uma boa relação com os fornecedores, é um valor acrescentado 

para a organização e para os seus fornecedores. É também desejável que, sempre que 

possível, ambas as partes actuem em conjunto para poderem retirar vantagens das 

oportunidades. 

 

2.3.1.3 Ciclo de Deming e abordagem por processos 
 
O Ciclo de Deming (P-D-C-A) é um ciclo de melhoria contínua, sendo uma ferramenta útil 

para definir, implementar, controlar acções correctivas e melhorias dos processos. Este ciclo 

contempla quatro fases: 

• P (Plan) = Planear: o primeiro passo na melhoria consiste no estabelecimento de 

objectivos e metas e no planeamento das acções necessárias para os alcançar. 

• D (Do) = Fazer: Implementar as acções planeadas. 

• C (Check) = Controlar: comparar os resultados obtidos com os objectivos propostos. 

• A (Act) = Actuar: Se as acções não forem eficazes, é necessário executar acções 

correctivas e preventivas que assegurem o cumprimento dos objectivos e conduzam à 

melhoria contínua. 

Quando se alcançam os objectivos, estabelecem-se novos objectivos e recomeça-se o ciclo. 

Seguindo a lógica do ciclo PDCA, o fim de um ciclo dá origem a um novo ciclo em que as 

não conformidades detectadas, já corrigidas, não voltam a aparecer dando-se assim origem a 

um movimento de melhoria contínua (Fig.2.3). 

 

 
 

PP DD

CC AA

PP DD

CC AA

PP DD

CC AA
SaSaíídasdasEntradasEntradas

Fig. 2.3 - Representação do processo 
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2.3.1.4 Estabelecer a ligação entre o sistema de gestão da qualidade e a qualidade 
dos produtos 
 

Os consumidores não compram sistemas de gestão da qualidade, compram produtos e 

serviços.  

Muito frequentemente o elemento externo mais importante, isto é, os clientes da organização, 

são pouco valorizados. Um sistema de gestão da qualidade deve começar e terminar indo ao 

encontro do ponto de vista dos clientes. 

O objectivo de muitas certificações é frequentemente mais na conformidade com os requisitos 

normativos do que no verdadeiro alvo do sistema de gestão da qualidade que é a satisfação 

dos clientes.  

Muitas cláusulas da norma ISO 9001:2000 especificam este requisito chave, ou seja, a 

satisfação dos clientes. Por exemplo, a cláusula 1.1 Generalidades define “requisitos para um 

sistema de gestão da qualidade em que uma organização necessita demonstrar a sua aptidão 

para consistentemente fornecer produtos que vão ao encontro dos requisitos do cliente”. A 

cláusula 1.2. Aplicação determina que as exclusões para requisitos só são aceitáveis se não 

afectarem a “aptidão ou a responsabilidade da organização para proporcionar um produto que 

vá ao encontro dos requisitos do ciente”. A Cláusula 8.1 Generalidades, requer que a 

organização implemente os processos de monitorização, medição e melhoria necessários para 

demonstrar a conformidade do produto.  

 

Nicoloso (2007) propõe formas para estabelecer a ligação entre o sistema de gestão da 

qualidade e a qualidade dos produtos e serviços. 

Existem sempre produtos e serviços de qualidade, independentemente da existência ou não de 

um sistema de gestão da qualidade. Os controlos e as inspecções podem garantir uma 

qualidade adequada, particularmente nas pequenas e médias empresas. Existem numerosas 

alternativas que podem ajudar a garantir a qualidade dos produtos e serviços: 

 

Especificações técnicas da ISO 

Uma alternativa poderá ser uma adaptação das normas standard a sectores específicos, sendo 

o sector automóvel um dos melhores exemplos conhecidos. 

Os requisitos da ISO 9001:2000 são intencionalmente genéricos. 

Os sistemas de gestão da qualidade ISO/TS 16949:2002, sendo uma aplicação específica da 

norma ISO 9001:2000 ao sector automóvel e aos seus serviços associados, interpretaram estas 
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normas e adicionaram-lhe os requisitos apropriados, em conformidade, o que passou a 

constituir a base para as certificações dos sistemas de gestão da qualidade. 

Muitas das interpretações e requisitos adicionas da ISO/TS 16949 são apontados como pontos 

fortes dos utilizadores dos sistemas de gestão da qualidade.  

Por exemplo, os fornecedores, devem indicar um responsável para estabelecer a ligação com 

as exigências dos clientes, e também garantir que há alguém com autoridade para parar a 

produção, se isso for necessário, para corrigir um problema. 

Os requisitos específicos também incluem o design, a monitorização e a medição dos 

processos de produção e a gestão das não conformidades. 

É interessante verificar que, para garantir a qualidade e a credibilidade das auditorias feitas 

por terceiros, os auditores do sector automóvel deverão fazer um exame relativo aos seus 

conhecimentos específicos nesse sector. 

  

Guias de Implementação 

O desenvolvimento de especificações técnicas das normas ISO para um sector específico só é 

realmente prático para grandes sectores internacionais. Para muitos outros sectores, a 

adaptação aos modelos padrão através de guias e listas de verificação ajuda na implementação 

de um sistema de gestão da qualidade que corresponda a necessidades específicas.  

 

Produtos orientados para os requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade 

Outra abordagem interessante pode ser vista no guia da norma ISO/IEC 53:2005, Avaliação 

de conformidades – Guia para a certificação de uma organização num sistema de gestão da 

qualidade. Este guia fornece um esboço geral para uma ajuda à certificação, utilizando os 

requisitos de um sistema de gestão da qualidade para uma organização 

Embora esteja principalmente dirigido à certificação de produtos, este guia também é 

importante para o relacionamento entre os clientes e os fornecedores, em especial quando os 

requisitos funcionais e técnicos aos quais os produtos devem corresponder são detalhados 

especificamente nos contratos realizados, em documentos standard com determinadas 

especificações, etc..  

Este guia identifica as cláusulas da norma ISO 9001:2000 que podem causar impacto na 

qualidade da certificação dos produtos e oferece dois tipos de requisitos do sistema de gestão 

da qualidade que podem ser seleccionados para a certificação de produtos, para que 

correspondam ao esquema de certificação em questão  
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Esta abordagem pode ajudar os auditores a identificar os processos e elementos do sistema de 

gestão da qualidade que têm mais impacto na qualidade dos produtos e também pode ajudar 

os clientes a avaliarem o quanto é apropriada a selecção de tais elementos para garantir a 

qualidade dos seus produtos. 

 

Identificação das causas da falta de qualidade   

Em Novembro de 2000 um jornal diário noticiava o descontentamento manifestado por uma 

comissão de moradores de uma das mais recentes e caras urbanizações de Lisboa perante a 

ocorrência de infiltrações e fissuras nas paredes das suas habitações, adquiridas como sendo 

de elevada qualidade. Trata-se de uma situação paradoxal, que revela de uma forma clara o 

estado a que se chegou. De acordo com Henriques (2001), a inexistência em Portugal de 

estatísticas fidedignas sobre as principais causas das anomalias em edifícios obriga à 

utilização das análises realizadas noutros países europeus. 

Num trabalho de 1984, os investigadores espanhóis Chamosa e Ortiz coligiram a informação 

existente em vários países europeus, à qual juntaram dados relativos à situação espanhola e 

obtiveram os valores médios relativos às causas de patologia: projecto (42%); execução 

(28,4%); materiais (14,5%); uso (9,5%); vários (5,6%). 

Concluímos então que a principal fonte de anomalias se deve a incorrecções de projecto, 

contrariando em parte a ideia instalada na opinião pública de que as principais causas serão 

devidas ao processo de execução. 

 

2.3.2 SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL 
 
A norma ISO 14001, define sistema de gestão ambiental como “a parte do sistema de gestão 

da organização usada para desenvolver e implementar a política ambiental e gerir os aspectos 

ambientais” 

Com base nos dados retirados da ISO Survey de 2005, desde a introdução da norma ISO 

14001 em 1996, mais de 89 900 organizações em 138 países adoptaram e implementaram o 

sistema de gestão ambiental. 

A série de normas ISO 14000 – normas internacionais do ambiente, foi publicada em 

Setembro de 1996 e é constituída por duas partes importantes (Zutshi e Sohal 2002):  

(i) Especificações com orientações para o seu uso; 

(ii) Linhas de orientação gerais ou princípios, sistemas e técnicas de suporte.  
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Somente a norma ISO 14001 (geralmente referida como sistemas de gestão ambiental) é um 

documento específico, e o único em que as organizações se podem certificar. As outras 

normas como a ISO 14004, ISO 14011 e ISO 14012 são documentos de orientação e de 

princípios, não sendo documentos de certificação. 

A série de normas ISO 14000 pode ser considerada como uma ferramenta que fornece 

benefícios tanto ao governo como às próprias empresas.  

 

Sayre (1996) e Zuckerman (1997) apresentam os seguintes objectivos da série de normas ISO 

14000: 

• Reduzir o desperdício, o consumo de recursos e a poluição ambiental; 

• Fabricar produtos que minimizem os impactos ambientais na fase de uso e na fase de 

eliminação dos mesmos; 

• Controlar os impactos ambientais decorrentes do uso das matérias-primas e de novos 

produtos;  

• Promover uma consciência ambiental entre os trabalhadores e na sociedade; 

• Fornecer uma plataforma para que as organizações demonstrem o seu compromisso na 

protecção ambiental; 

• Ajudar a gestão na procura da melhoria contínua da performance ambiental; 

• Incutir como grande objectivo a gestão ambiental; 

• Promover consensos nas questões ambientais; 

• Demonstrar um compromisso para além dos regulamentos estabelecidos; 

• Promover um desenvolvimento sustentável;  

 

A norma ISO 14001 compreende cinco elementos principais: política ambiental, planeamento, 

implementação e funcionamento, verificação e acções correctivas, e revisão pela direcção 

(Fig.2.4). Estes elementos são pré – requisitos para uma organização implementar um sistema 

de gestão ambiental efectivo. 
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Com o início da globalização, cada vez mais as organizações têm adoptado novas técnicas e 

tecnologias para superarem a competitividade e para conseguirem uma sustentabilidade 

ambiental. As organizações estão sujeitas a pressões do mercado, pressões sociais, financeiras 

e regulamentares para se tornarem “amigas do ambiente”. São também desafiadas a manterem 

altos padrões de competitividade e produtividade, causando o mínimo impacto ambiental. 

Minner (1997) e Welford e Starkey (1996) e Melnyk, Starkey, Montabon, Calatone, Tummala 

e Hinds (1999) apresentam alguns desafios para as organizações: 

• Aumentar a eficiência no uso de materiais e energia; 

• Minimizar a poluição; 

• Minimizar os efeitos a longo prazo no ambiente através do uso de produtos 

alternativos; 

• Ter em atenção o processo de eliminação de produtos; 

• Garantir o uso de produtos que não prejudiquem o ambiente, nomeadamente nas 

embalagens;  

• Minimizar o barulho e cheiros; 

• Respeitar os padrões de segurança; 

Fig. 2.4 - Os cinco elementos da norma ISO 14001 [adaptado de Sadgrone, 1997, p. 174]  
 

Melhoria Contínua

Revisão pela gestão

Verificação e acções 
correctivas

• Monitorização e medição
• Não conformidades e 
acções correctivas
• Registos
• Auditorias do sistema de 
gestão ambiental

Política ambiental

Implementação e Operação

• Estrutura e responsabilidade
• Comunicação
• Documentação do sistema de 
gestão ambiental
• Controlo de documentos
• Operações de controlo
• Medidas de emergência

Planeamento:

• Aspectos ambientais
• Requisitos legais e outros
• Objectivos e metas
• Programa ambiental
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• Tornar aceitáveis os impactos ambientais.  

• Desenvolver novas oportunidades de negócio; 

• Garantir um bom ambiente de trabalho aos funcionários; 

 

2.3.2.1 Benefícios da série de normas ISO 14000 
 
O crescente sucesso da série de normas ISO 14000 pode ser atribuído aos seus benefícios. De 

acordo com Mortimer (2000), existe um ganho cada vez maior de benefícios comerciais 

conseguidos com a implementação e certificação de um sistema da gestão ambiental. Outros 

benefícios são apontados por diversos artigos, como: 

• Redução de custos com a minimização de lixos, reciclagem e poupança com a redução 

do consumo de electricidade, agua, gás e matérias-primas. 

• Melhoria na operação de processos, tendo como resultando uma economia no gasto de 

matérias-primas e também um aumento na segurança. Isto melhora a motivação dos 

trabalhadores. 

• Melhoria na comunicação dentro da organização devido a todos usarem a mesma 

terminologia. 

• Melhoria na imagem da organização, resultante do facto desta respeitar o ambiente, 

conduzindo a melhores relações com os clientes, comunidade e outras partes 

interessadas. 

• Melhores condições financeiras de seguros por parte de instituições financeiras. 

• Melhoria nas relações a longo prazo com os fornecedores e subempreiteiros. 

• Redução nas multas devido à conformidade com a legislação. 

Estes benefícios estão a incentivar as organizações a adoptarem o sistema de gestão 

ambiental. 

 

2.3.2.2 Obstáculos, desafios e impedimentos no uso da série de normas 14000 
 

Os principais inconvenientes da série de normas ISO 14000, referidos pelos críticos, são 

devidos à falta de compreensão da norma. Muitas organizações não estão certas em como 

alguns aspectos devam ser interpretados pelos auditores. De acordo com Pullin (1998), devido 

ao facto da série de normas ISO 14000 determinar os requisitos mínimos para as 

organizações, isto põe de parte outros caminhos alternativos que poderiam proporcionar à 

organização uma melhoria na sua performance ambiental e um desenvolvimento sustentável. 
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Post e Altman (1994) categorizaram as barreiras apontadas pelas organizações durante o 

processo de implementação e certificação do sistema de gestão ambiental como: barreiras 

industriais (informação técnica, custos financeiros, configuração de operações correntes, 

pressões competitivas e regulamentos industriais) e barreiras organizacionais (atitudes dos 

trabalhadores, fraca comunicação, práticas antigas e inadequada liderança de topo). 

Outros investigadores apresentaram ainda outros impedimentos, nomeadamente: 

• Custos inerentes à implementação e certificação do sistema de gestão ambiental e sua 

manutenção. 

• Falta de recursos em pequenas e médias empresas. 

• Guias de orientação pouco claros para a implementação do sistema de gestão 

ambiental, como, por exemplo, no sector de construção. 

• Falta de guias de orientação para determinar os objectivos e metas e o envolvimento 

dos empregados, fornecedores e de outras partes envolvidas. 

• Falta de orientação em como realizar a melhoria continua. 

• Dificuldade de interpretação dos termos presente no modelo 

 

2.3.3 SISTEMAS INTEGRADOS  
 
A integração é definida de forma diferente conforme os investigadores. 

Garvin (1991) refere-se à integração como o grau de alinhamento ou de harmonia na 

organização.  

Wilkinson e Dale (2002) analisaram a literatura existente até a data, relacionada com o 

conceito de integração de sistemas. Dois níveis de integração são destacados: 

� Alinhamento: 

Um paralelismo dos sistemas usando termos e conceitos comuns das normas para estruturar o 

sistema. A finalidade do alinhamento é reduzir a administração e custos de auditorias. Os 

procedimentos continuam separados consoante a área de gestão a que se referem, mas 

encontram-se num único manual. 

� Integração:  

Integração completa em todos os procedimentos e instruções relevantes. Uma abordagem à 

gestão da qualidade total dando ênfase aos colaboradores, clientes e melhorias continuas. 

 

As sucessivas revisões efectuadas nos últimos 5 anos às normas ISO têm-nas tornado mais 

compatíveis entre si, facilitando a integração dos sistemas de gestão. 
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As seguintes iniciativas têm aumentado a compatibilidade entre as diferentes normas:  

• A norma ISO 9001:2000 tem os processos focados na melhoria contínua, servindo de 

base para o sistema de gestão ambiental, segurança e saúde no trabalho. 

• A nova edição da norma ISO 14001:2004 foi desenvolvida para melhorar a coerência 

com a norma ISO 9001:2000; e a ligação com a EMAS II – regulamentação (EC) Nº 

761/2000 da União Europeia tornou-se mais clara. 

• Foi desenvolvida a norma ISO 19011:2002 para a auditoria dos sistemas de gestão da 

qualidade e do ambiente. 

 

Karapetrovic e Willoborn (1998) propuseram três abordagens diferentes: 

• Estabelecer o sistema de gestão da qualidade e subsequentemente o sistema de gestão 

ambiental. 

• Estabelecer o sistema de gestão ambiental e seguidamente o sistema de gestão da 

qualidade. 

• Estabelecer o sistema de gestão da qualidade e do ambiente simultaneamente. 

Destas, a primeira abordagem é, segundo os investigadores referidos, a maneira mais fácil de 

implementar um sistema de gestão integrado. 

 

2.3.3.1 Modelo sinérgico com múltiplos níveis 
 
Zwetsloot (1995) sublinhou a importância das sinergias na implementação dos sistemas de 

gestão da qualidade, do ambiente e da segurança e saúde.  

Zeng, Jonathan, Shi, e Lou (2005) propuseram um modelo sinérgico com múltiplos níveis 

para a implementação de um sistema de gestão, Fig. 2.5. 
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Fig. 2.5 - Modelo sinérgico [adaptado de Zeng, Jonathan, Shi, e Lou (2005)] 

 
No nível 1, a prioridade da estratégia é dada ao topo. A estratégia para o sistema de gestão da 

qualidade, ambiente, segurança e saúde refere-se a objectivos estratégicos, planos e acções, o 

que estimula o valor, a missão e a visão da organização. Segundo Zeng, Tian, Tam C.M., Tam 

Vivian W.Y. (2005), isto penetra na estrutura organizacional, nos recursos, e nas sinergias 

culturais e reflecte-se na melhoria contínua da performance da qualidade, ambiente, segurança 

e saúde. Se uma organização falha na sinergia estratégica, dificilmente se conseguirá 

certificar. 

As três normas, ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 têm um princípio comum, a melhoria 

contínua baseada no ciclo de Deming, e partilham da mesma estrutura. 

A documentação do sistema, registos, políticas, planeamento, responsabilidade, 

implementação, operação, controlo, comunicação, verificação, auditorias, conformidades, 

melhorias contínuas e prevenção são requisitos comuns das três normas. 

No nível 2, existem três pilares: sinergia de recursos, sinergia estrutural e sinergia cultural. 

Tradicionalmente, uma organização tem os sistemas de gestão separados. Isto pode causar 

discordância na organização. Por exemplo, cada um dos sistemas de gestão pode ter a sua 

própria equipa de gestão e de auditorias internas. A sinergia estrutural da organização requer 

uma coordenação do topo para o resto da organização. A consciência da gestão de topo é um 

factor muito importante na integração dos sistemas. De acordo com Zwetsloot (1995), a 

gestão de topo deve estar envolvida na divulgação dos objectivos e planos da organização e 

na motivação dos colaboradores. A gestão de topo deve ser vista pelo resto dos colaboradores 

como totalmente envolvida e comprometida.  
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As manifestações culturais mais visíveis são as regras da organização, procedimentos, 

programas e sistemas. O crescimento da cultura comum é essencial para os três sistemas e 

para alcançar a melhoria contínua. A incompatibilidade cultural na organização pode causar 

um esforço adicional na integração. É necessária uma mudança cultural para garantir o 

sucesso na transição de sistemas separados para um sistema integrado. 

A sinergia dos recursos inclui recursos humanos e financeiros.  

A utilização sinérgica dos recursos requer a consideração de similaridades e compatibilidades 

dos três sistemas em implementação. A norma ISO 14001 actual diz que: “este modelo 

partilha princípios comuns com a série de normas da ISO 9000 dos sistemas de gestão da 

qualidade. As organizações devem usar um sistema de gestão da qualidade consistente com a 

série de normas ISO 9000 como base para o sistema de gestão ambiental”. A estrutura da 

norma OHSAS 18001 foi também desenvolvida para uma maior compatibilidade com a série 

de normas ISO 9000 (gestão da qualidade) e com a série de normas ISO 14000 (gestão 

ambiental). A compatibilidade torna possível integrar os três sistemas de gestão na 

organização. Contudo, cada um dos três sistemas centra-se nos seus pontos específicos. A 

série de normas ISO 9000 está mais voltada para a satisfação dos clientes; a série de normas 

ISO 14000 tem como alvo a protecção ambiental e a prevenção da poluição, enquanto 

promove uma harmonia social e económica; a norma OHSAS 18001 sublinha o controlo dos 

riscos no trabalho e permite à organização uma melhoria na segurança e saúde. 

A estrutura organizacional, a sinergia de recursos e a sinergia cultural devem ser suportadas 

através da sinergia da documentação (nível 3). 

O trabalho de grupo deve começar por criar documentos que sigam a hierarquia, começando 

com as políticas da organização e com os seus valores e princípios relacionados com a 

segurança, saúde, ambiente e qualidade dos processos. De acordo com Karapetropic (2002), 

os procedimentos a serem criados devem conter as seguintes informações: entrada de 

requisitos, saídas desejadas, recursos requeridos, passos necessários para o planeamento, 

organização, implementação e controlo dos processos e ainda identificar as responsabilidades 

das pessoas que gerem e verificam o trabalho em cada processo.  

 

2.3.3.2 Modelo genérico para a integração de sistemas de gestão 
 
Em Abril de 2003, o NEN (Instituto de padronização Holandês), emitiu um guia prático para 

a integração de sistemas de gestão. Este guia permite apoiar as organizações que pretendam 

implementar sistemas de gestão baseados nas séries de normas ISO 9001, ISO 14001 e 
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OHSAS 18001, como um sistema de gestão integrado. Este guia apresenta um modelo 

genérico para a integração de sistemas de gestão, baseado em princípios e elementos comuns 

dos sistemas de gestão fornecidos no Guia ISO 72. Este modelo pode ser observado na Fig. 

2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.6 - Modelo Genérico para a Integração de Sistemas de Gestão [adaptado de: ISO Management systems – 
January – February, 2003] 

 
A abordagem por processos e o Ciclo de Deming estão identificados no Guia ISO 72 como 

princípios em que os sistemas integrados de gestão se devem basear. 

 

2.3.3.3 Bases comuns dos sistemas de gestão 
 

Hortensius, Berenhenegouwen, Gouwens e Jong (2004) investigaram os termos e conceitos 

comuns das três normas (qualidade, ambiente, segurança e saúde no trabalho): 

 
Tabela 2.1 – Termos e conceitos correspondentes para a ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 [adaptado de 

Hortensius, Berenhenegouwen, Gouwens e Jong (2004)] 
 

Conceito ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 

Área de 
gestão 

Qualidade Ambiente Segurança e Saúde 

Objectivo 
principal 

Melhoramento na satisfação 
dos clientes 

Diminuição dos impactos 
ambientais 

Melhores condições de 
segurança e saúde 

Principais 
partes 

interessadas 

• Clientes 
• Governo 

(Regulamentação) 

• Partes interessadas 
relacionadas com o 
ambiente 

• Governo 
(Regulamentação) 
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• Governo 
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ProcessoProcesso

aspectos ambientaisaspectos ambientais

ambiente (efeitos ambientais)ambiente (efeitos ambientais)

partes interessadas / governopartes interessadas / governo

Entradas:Entradas:

•• matmatéérias primasrias primas

•• energiaenergia

perigosperigos

CondiCondiçções de trabalhoões de trabalho

colaboradorescolaboradores

SaSaíídas:das:

CaracterCaracteríísticas sticas 
de qualidadede qualidade

Qualidade do produtoQualidade do produto

clientecliente

OrganizaOrganizaççãoão

Aspecto 
crítico 

Características da qualidade 
dos produtos e dos serviços 

Aspectos ambientais 
(actividades, produtos e 
serviços) 

Perigos (relacionados com 
as actividades e operações 
dentro da empresa) 

Requisitos 
relacionados 

com os 
aspectos 
críticos 

Exigências: 
• Clientes 
• Uso 
• Regulamentares 
• Organização 

Exigências: 
• Regulamentares 
• Partes interessadas 
• Resultantes da 

analise de riscos 

Exigências: 
• Partes 

interessadas 
(colaboradores) 

• Resultantes da 
análise de riscos 

Foco das 
actividades 
de gestão 

Processos que são críticos 
para o cumprimentos das 
características do produto 
final e da performance total 
da organização relacionada 
com a qualidade 

Operações e actividades 
associadas a aspectos 
significativos no ambiente 

Actividades e operações 
associadas aos riscos 
identificados (Saúdes e 
Segurança) 

Resultantes 
das falhas de 

gestão 

Produtos e serviços que 
causam descontentamento 
dos clientes 

Impactos prejudiciais ao 
ambiente 

Danos à saúde e bem-estar 
dos trabalhadores 

Riscos para a 
organização 

• As organizações não 
cumprem com os 
requisitos dos 
clientes e 
regulamentares  

• Responsabilidade 
civil 

• Ofensas criminais 
• Perdas de mercado e 

financeiras 

• Má imagem 
• Ofensas criminais 
• Responsabilidade 

civil 
• Perdas financeiras 

• Ofensas criminais 
• Responsabilidade 

civil 
• Perda de força de 

trabalho  
• Perdas financeiras 

 

 

2.3.3.4 Aspectos principais para a gestão integrada 
 

Hortensius, Berenhenegouwen, Gouwens e Jong (2004), apresentam na figura 2.7 os aspectos 

principais de um sistema de gestão integrada, associados aos processos críticos da 

organização. 

 

 

 
Fig. 2.7 - Aspectos críticos para a integração de sistemas relacionados com os processos e produtos da organização 

[adaptado de Hortensius, Berenhenegouwen, Gouwens e Jong (2004)] 
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Os aspectos ambientais não estão somente ligados com as actividades da organização mas 

também com os produtos e serviços fornecidos. Quando consideramos os níveis de 

performance ambiental, é necessário ter em conta as exigências regulamentares e também das 

outras partes interessadas. 

Os aspectos de segurança e saúde estão ligados aos processos e operações de uma organização 

mas podem também estar relacionados com as mercadorias adquiridas (novos equipamentos 

ou materiais). As partes mais directamente envolvidas são os colaboradores da organização, 

mas é o governo que decreta os requisitos legais que a organização deve cumprir.  

As características da qualidade não estão somente relacionadas com os produtos da 

organização mas com todos os processos dentro da organização que possam afectar ou 

melhorar a satisfação dos clientes. Neste caso, uma organização deverá colocar em primeiro 

lugar as exigências dos clientes. 

Quando todos os aspectos críticos relevantes são identificados e avaliados e a organização 

estabelece todos os requisitos internos e externos, assim como os objectivos que se propõe 

atingir, então pode ser implementada uma abordagem genérica da gestão dos processos. Os 

elementos deste sistema de gestão genérico encontram-se no guia da norma ISO 72 (Tabela 

2.2). 

 

Tabela 2.2 – Elementos comuns dos sistemas de acordo com o guia ISO 72 [adaptado de Hortensius, 
Berenhenegouwen, Gouwens e Jong (2004)] 

 
Categorias principais: Elementos comuns: 
Política Política e princípios 
Planeamento Identificação das necessidades, requisitos e análise 

de pontos críticos. Selecção das questões 
importantes para serem analisadas. Definição de 
objectivos e metas. Identificação de recursos. 
Identificação da estrutura da organização, dos 
papéis e das responsabilidades. Planeamento do 
controlo das operações. Preparação de planos de 
emergência para acontecimentos previsíveis.  

Implementação e operação Controlo das operações. Gestão de recursos 
humanos. Gestão de outros recursos. Controlo da 
documentação. Comunicação. Relacionamentos 
com fornecedores. 

Avaliação da performance Monitorização das medidas. Análise e tratamento 
das não conformidades. Sistema de auditorias. 

Melhoria Acções correctivas e preventivas. Melhoria 
contínua. 

Revisão da gestão Revisão da gestão. 
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2.3.3.5 Influência da dimensão da empresa na implementação de um sistema 
integrado  
 

Num projecto de pesquisa, feito por Hines (2002), no Pais de Gales, incluindo doze pequenas 

e médias empresas e sete grandes empresas, verificou-se que as pequenas e médias empresas 

estavam mais interessadas num sistema integrado de gestão do que as grandes empresas. Uma 

das razões é a maior resistência que as grandes empresas colocam à implementação de um 

novo sistema, o que pode causar desequilíbrio no sistema de gestão existente. 

A tradição de tratar os sistemas de gestão separadamente está enraizada profundamente nas 

organizações.   

Por outro lado, uma experiência, realizada por Miljøstyrelsen (2001), envolvendo pequenas e 

médias empresas, na Dinamarca, concluiu que estas preferem alguns tipos de sistemas 

integrados de gestão, visto que os gestores têm, com frequência, de gerir actividades de áreas 

distintas.  

Isto proporciona às pequenas e médias empresas, a força da flexibilidade. 

 

2.3.3.6 Iniciativas da promoção do sistema integrado de gestão na Dinamarca e na 
Espanha 
 

Os sistemas de gestão têm-se tornado, recentemente, mais compatíveis, de acordo com 

Jørgensen, Remmen e Mellado (2005). Por isso, alguns países, como por exemplo a Nova 

Zelândia, Austrália, Holanda, Dinamarca, Espanha têm vindo a desenvolver os seus próprios 

modelos de Sistemas de gestão integrados. 

Comparemos o desenvolvimento do sistema de gestão integrado na Dinamarca e na Espanha, 

assim como as suas experiências. Os princípios empíricos para esta comparação são 

entrevistas com as organizações de certificação da Dinamarca (Dansk Standard) e da Espanha 

(AENOR), sobre o desenvolvimento actual do modelo do sistema de gestão integrado.  

Na Dinamarca, Jørgensen e Miljøledelse (2001) estimam que mais de 50% das organizações 

acreditadas com sistema de gestão ambiental (norma ISO 14001) têm também o sistema de 

gestão da qualidade certificado. A maioria das organizações tem optado por integrar o sistema 

da gestão da qualidade e da gestão ambiental num único sistema de gestão.  

A estimativa é de que mais de 50 % das organizações tenham integrado pelo menos algumas 

das partes dos sistemas.  
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A certificação de acordo com a norma SA 8000 (Responsabilidade Social) só foi 

implementada numa organização da Dinamarca, mas a consciencialização para a corporação e 

a responsabilidade social está a crescer.  

Na Espanha, Villaseñor (2004) estima que aproximadamente 10% das organizações estão 

preparadas para implementar um sistema de gestão integrado com diferentes níveis de 

integração. Alguns estudos têm sido feitos sobre o grau de integração dos sistemas de gestão 

na Espanha. De acordo com um estudo sobre o estado da integração na Andaluzia, Mellado 

Valcárcel (2004) estimam que aproximadamente 55% das organizações certificadas com 

sistema de gestão da qualidade e sistemas de gestão ambiental desenvolveram um sistema de 

gestão integrado para os sistemas de gestão da qualidade, ambiente, segurança e saúde no 

trabalho.  

 

Desenvolvimento de um modelo do sistema de gestão integrado na Dinamarca: 

 “Uma organização, um sistema” é o slogan para o desenvolvimento de um sistema de gestão 

integrado na Dinamarca. Um primeiro esboço foi criado no Outono de 2003, sendo criticado 

por não ser coerente, uma vez que consistia em três abordagens diferentes para um modelo de 

gestão integrado: (1) gestão estratégica; (2) um sistema baseado na antiga norma ISO 9001; 

(3) abordagem por processos baseada na norma ISO 14001. A principal crítica foi que o 

esboço não apresentava uma forma de unir os processos entre si de uma maneira coerente.  

O segundo esboço, elaborado a partir do verão de 2004, apresentava a mesma estrutura 

genérica: gestão estratégica e identificação dos elementos comuns dos sistemas e dos 

processos. Surgiram duas importantes críticas a este segundo modelo. Primeiro: as 

perspectivas de estratégia eram vistas como estratégias internas da organização. Mas, uma 

estratégia interna também pode reflectir condições externas. Ora, este esboço não prestou 

atenção às partes envolvidas e aos desafios externos. Segundo: foi dada demasiada atenção 

aos elementos do sistema, tais como os procedimentos comuns, em detrimento dos processos 

necessários para garantir melhorias contínuas. 

O último esboço, elaborado a partir do Inverno de 2004-2005, estabeleceu um relacionamento 

melhorado entre os processos e os elementos do sistema, desempenhando estes últimos um 

papel de suporte aos processos genéricos de um sistema de gestão integrado.  
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Desenvolvimento de um guia para a implementação e certificação de um sistema de 

gestão integrado, pela AENOR, em Espanha: 

Villasenõr (2004) diz que a AENOR, organização espanhola de certificação, compreende a 

integração como a evolução dos diferentes sistemas de gestão numa organização. 

A AENOR tem dado resposta às tendências de mercado, através do lançamento da 

“certificação de sistemas de gestão integrados”. Esta certificação pode ser usada por empresas 

com um sistema de gestão integrado da qualidade e ambiente. No entanto, os conceitos de 

saúde e segurança no trabalho não estão incluídos. Em Fevereiro de 2005, já se encontravam 

certificadas 66 organizações. 

Neste momento, a AENOR está a desenvolver um guia espanhol para o desenvolvimento de 

uma estratégia de integração nas empresas (desenvolvido por AEN/CTN 66 SC 1/GT 4 

“Integração de Sistemas”). O objectivo é ajudar as organizações, a partir do momento em que 

estas escolham o nível apropriado de integração, de acordo com a estrutura da organização, e 

desenvolver estratégias de forma a obter melhores resultados do que anteriormente. Este guia 

de orientação contém apenas guias e recomendações para a integração, não sendo indicado 

para a certificação.  

O guia tem a seguinte estrutura: primeiro recomenda uma verificação inicial da organização 

considerando a situação actual dos sistemas de gestão e dos requisitos legais, assim como as 

necessidades e expectativas das partes interessadas e a identificação dos recursos existentes; 

Posteriormente, as organizações têm de analisar as vantagens e as barreiras para a 

implementação do sistema de gestão integrado e, finalmente, depois de reunidos todos estes 

dados já referidos, a organização pode escolher o tipo de integração mais adequado de acordo 

com a sua estrutura. 

Neste guia, existem dois modelos de integração recomendados: 

 

• Modelo 1: integração parcial. Integração de alguns dos procedimentos comuns dos 

vários sistemas de gestão. 

• Modelo 2: Integração total. Este modelo ultrapassa os simples procedimentos comuns, 

acrescentando a abordagem por processos e a melhoria contínua, tal como na norma 

ISO 9001.  

 
As expectativas do uso deste guia, nas organizações, são boas, de acordo com Villaseñor 

(2004), que baseia a sua expectativa no facto da existirem 1500 clientes da AENOR 

certificados simultaneamente com os dois sistemas gestão: qualidade e ambiente. 
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2.3.3.7 Casos de sucesso na integração de sistemas de gestão integrados 
 

Banco24.ru: 

 
De acordo com Nikonov (2006), desde 2003, o Banco24.ru, na Rússia, tem vindo a viver um 

crescimento substancial. Os seus recursos foram multiplicados por cinco. Uma das chaves 

para este sucesso foi a implementação do sistema de gestão integrado.  

Em Setembro de 2003, a organização tornou-se na primeira instituição financeira na Rússia 

certificada pela norma ISO 9001:2000. 

A implementação do sistema de gestão da qualidade começou com a construção de uma 

matriz de responsabilidades através da identificação dos processos associados. Esta matriz 

mostra quem é responsável por cada processo e quem participa na sua realização, passando a 

ser o guia do sistema de gestão dos processos na organização. 

Foi utilizada a intranet como suporte do sistema de gestão de qualidade, para organizar e 

disponibilizar a informação (artigos, notícias, documentos, etc.), e para tornar a matriz de 

responsabilidade mais acessível a todos. 

Outra tarefa importante na integração dos sistemas de gestão foi a definição da política e dos 

objectivos, onde as partes envolvidas expressaram a sua visão para o futuro da organização e 

descreveram os projectos que deveriam ser realizados tendo em vista a concretização desses 

objectivos. 

Gestão de projectos: A implementação de um sistema de gestão de projectos forneceu as 

ferramentas necessárias para a realização de projectos consistentes, de forma a alcançar o 

desenvolvimento sustentável na organização.  

Não conformidades: A implementação das acções correctivas e preventivas foi também um 

sucesso na organização. Através da intranet existe a possibilidade de qualquer colaborador 

poder registar uma não conformidade detectada. A não conformidade é processada de forma a 

eliminar a causa. Todo este processo é suportado por um sistema de gestão de informação. 

Auditorias internas: As auditorias internas são também uma ferramenta prática para a 

detecção de não conformidades e de riscos na organização. Estas são projectadas para 

incentivarem os colaboradores a vê-las como actividades que permitem uma análise 

sistemática dos processos onde participam. 

Reembolso: Com o objectivo de implementar a clausula 8.3 controlo do produto não 

conforme, da norma ISO 9001:2000, o banco lançou o procedimento de devolver ao cliente o 
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dinheiro empregue, quando o serviço não corresponder aos requisitos. Este processo dá aos 

clientes a garantia da qualidade dos serviços prestados pelo banco. 

Focalização no cliente: O feedback dos clientes, bem como os seus requisitos, são analisados 

com regularidade. Este processo está relacionado com as acções correctivas, ou seja, sempre 

que haja uma reclamação, tem que ser registada uma não conformidade. Este procedimento 

ajuda a organização na implementação de uma abordagem focalizada na satisfação do cliente. 

ISO/IEC 27001: O banco deu início à implementação do sistema de gestão da segurança da 

informação.  

Este projecto estará finalizado no início de 2007, podendo o Bank.24.ru tornar-se no primeiro 

banco da Rússia com certificação na norma ISO/IEC 27001:2005. 

 

Poland’s Central Mining Intitute (GIG) 

 
A central de minas da Polónia, certificada pela fundação de minas da Polónia e com 

procedimentos adoptados pelas industrias mineiras de todo o mundo, deve muita da sua 

transformação numa organização flexível, moderna e desenvolvida, à implementação de um 

sistema de gestão integrado da qualidade, ambiente, segurança e saúde no trabalho. 

Dubinsky, Gruszka and Krodkiewska-Skoczylas (2003), apresentaram os benefícios internos 

e externos observados na organização: 

Benefícios internos: 

� Grande melhoria no processo de gestão; 

� Consciencialização da importância da satisfação dos requisitos dos clientes;  

� Compreensão da importância dos procedimentos para proteger o ambiente; 

� Redução das emissões com impacto sobre o ambiente; 

� Melhoria da segurança e das condições de trabalho; 

� Diminuição drástica dos acidentes de trabalho; 

� Melhoria da eficiência; 

Benefícios externos: 

� Mais competitividade, credibilidade e eficiência; 

� Redução dos impactes ambientais (diminuição de emissões de poluentes); 

� Melhor imagem global da organização; 

� Melhoria da confiança por parte dos clientes; 
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2.3.5 INFORMATIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO 
 
O software de gestão da qualidade foi desenvolvido devido à necessidade das empresas 

gerirem os seus documentos de modo a que as não conformidades pudessem ser detectadas 

durante os processos de auditoria. 

De acordo com Burr (2003), o primeiro estudo completo do software relativo à série de 

normas ISO 9000, foi realizado pela empresa tMSc (the Management System company), em 

1991, e relata a existência de 15 pacotes de software até essa data. 

Muitas das empresas que desenvolveram estes produtos modificaram-se, transformando-se em 

fornecedores dos principais sistemas de gestão, ou integrando-se em grandes empresas; em 

2003, o número de fornecedores de aplicações de software específico para a norma ISO 9000 

andava á volta de 70-80. 

O âmbito deste software, ilustrado na tabela 2.3, reflectiu as exigências da norma ISO 9000 de 

1987. 

Ao longo dos anos o software foi-se modificando, partindo de um software que fornece uma 

análise como um pano de fundo sobre a organização, passando a ser um software que fornece, 

em tempo real, informações decisivas para uma gestão de sucesso. Isto está de acordo com a 

abordagem por processos da norma ISO 9001:2000, conforme podemos observar na tabela 

2.4, a qual reflecte a mudança nas categorias. 

 
Tabela 2. 3 – Soluções de software da ISO 9000 [adaptado de Adrian Burr, 2003] 

 
Classe Objectivos Utilização 

Tipo de produto 

Treino / Formação 
Sistema de gestão de formação e de avaliação de 
capacidades, com base nos computadores 

Antes da introdução de uma 
nova tecnologia e, 
posteriormente, para 
aperfeiçoamentos 

Desenvolvimento Planeamento da formação e da autoavaliação 
Criação de um sistema 
baseado num padrão ou 
método específico  

Gestão 
Software de suporte aos sistemas da qualidade. 
Gestão e controlo de actividades e calendarização de 
auditorias e de calibrações, etc.. 

Desenvolvimento e 
manutenção de um sistema 

Fluxo Controlo do fluxo de documentos e de actividades Manutenção de um sistema 

Melhoramento de 
processos 

Elementos de controlo e métodos para o 
melhoramento da avaliação de processos e das 
acções preventivas 

Manutenção da gestão de 
processos 

Modelação e controlo de 
processos 

Método para identificar e gerir processos 
Documentação de 
processos para utilização 
em tempo real 

Benchmarking 
Software para medir o nível de desempenho das 
organizações 

Desenvolver um sistema ou 
método e identificar pontos 
fortes e fracos 

Ferramentas da 
qualidade 

Ferramentas específicas para melhoramento das 
actividades e processos. 

Gestão parcial do sistema 
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Âmbito dos produtos 

ISO 9001 
Controlo das versões dos vários tipos de 
documentos, em particular a gestão de modelos e o 
controlo de projectos 

Sempre que as 
organizações necessitarem 
que os seus modelos sejam 
avaliados 

ISO 9002 Controlo da produção de documentos 

Operações de fabrico e 
serviços onde as principais 
operações sejam a entrega 
de um produto ou serviço 

ISO 9000-3 Indústria de software 
Empresas de 
desenvolvimento de 
software 

QS 9000, ISO/TS 16949 
Inclui todas as anteriores, mais a gestão de processos 
e de mecanismos específicos para a gestão corrente 

Indústria automóvel 

ISO 14001 
Sistema standard de gestão do ambiente. Faz por 
vezes parte de um sistema integrado de qualidade 

 

Saúde e segurança 
Controlo de documentação para a saúde e a 
segurança, os quais são muitas vezes semelhantes 
aos exigidos para a qualidade 

 

Geral 

Software que não vai ao encontro de nenhuma 
particularidade específica e com potencialidades que 
podem ser usadas por todos 
 

 

Flexibilidade 

Standard 

Software fornecido como um produto standard. As 
várias potencialidades são acessíveis através da 
configuração do software. As configurações são 
limitadas a dados standards e são feitas geralmente 
pelos utilizadores finais 

Estabelece uma 
comparação entre o sistema 
da qualidade e o pacote de 
software 

Configurável 

Os ecrãs principais podem ser configurados para 
estarem de acordo com a terminologia utilizada na 
organização, e as bases de dados podem permitir a 
adição de novos campos. No entanto a forma de 
trabalho do software é fixa 

Permite a adaptação a um 
sistema já existente. 
Geralmente fornece 
instruções para as empresas 
que ainda não tenham 
nenhum sistema 

Adaptável 

É fornecida uma base de dados e um ecrã, como 
pontos de partida, mas todos os outros ecrãs, campos 
das bases de dados e relatórios podem ser 
construídos para corresponderem a necessidades 
individuais. Este processo tem algumas limitações e, 
muitas vezes, é feito pelo fornecedor, com um custo 
acrescido 

Os sistemas que não 
encaixarem em software já 
existente podem ser 
implementados por estes 
pacotes 

Por medida 
Software produzido de acordo com os requisitos dos 
utilizadores 

Projectado para 
corresponder a sistemas já 
existentes 
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Tabela 2.4 – Categorias correntes de software de gestão [adaptado de Adrian Burr,2003] 

 
Tipos de produtos 

Tipos Subtipos 

Modelo de negócios 

Construção de mapas de processos 
Simulação 
Análise de custos 
Planeamento de negócio 

Operações de negócios 

ERP (Enterprise Resource Planning) 
Sistemas de gestão de intranets 
Sistemas financeiros e de custos 
Aplicações embebidas (add-ins) 

Gestão de processos 
Definições de processos de negócios 
Produtos para gráficos de fluxos 
Análise e medida de indicadores chave 

Controlo em tempo real 
Sistemas de arquivo de dados 
Controladores de processos 
Sistemas de configuração de processos 

Medições 
Calibração 
Armazenamento e análise de dados 

Avaliação 
Gestão de auditorias 
Benchmarking 

 

Actualmente, algumas grandes empresas de software de gestão produzem módulos que 

garantem que os processos sejam definidos em função das suas entradas e saídas, bem como o 

fornecimento de indicadores que permitam obter as informações requeridas, de forma a que as 

organizações recebam avisos atempados quando as coisas não estão a correr bem. 

O software inclui todas as entradas necessárias para que as tarefas possam ser terminadas. 

Este é então um sistema completo de gestão do negócio ou da própria empresa e não apenas 

um sistema para a garantia da qualidade. 

 

2.3.5.1 Informatização dos sistemas de gestão na construção 
 
Apesar dos vários problemas encontrados na implementação da série de normas ISO 9000, 

apenas algumas pesquisas e desenvolvimentos foram direccionados para os sistemas de 

informação na gestão da qualidade na área da construção. 

A U.S Corps of Engineers tem utilizado o CAD e as tecnologias multimédia para a garantia 

da qualidade (Chu, Stumpf, Liu, Chin; 1995) 

A U.S. Federal Highway Administration (2002) desenvolveu um pacote de software para a 

garantia da qualidade para projectos de construção de estradas. A Build Europe (2002) e a 

MH2 (2002) são sistemas comercializados que suportam a inspecção da qualidade em 

ambiente colaborativo, através da Internet. 



 34 

Muitos outros aspectos da série de normas ISO 9000 foram cobertos pela investigação Battika 

(2002), na qual foi identificado e classificado um conjunto de qualidades da informação na 

norma ISO 9001, em vários pontos tais como: disciplina, segurança, estados do processo, 

papéis, factores de impacto nas actividades, os quais têm potencial para serem informatizados. 

Os sistemas ProjectPoint, Citadon CW e ProjectTalk (2002) estão entre os sistemas baseados 

na colaboração em ambiente web, os quais podem dar oportunidades para melhorar as 

comunicações entre os vários participantes do projecto. Apesar deles suportarem a gestão da 

informação baseada na partilha e troca de documentos através da Internet, os processos 

baseados em sistemas de gestão da qualidade ainda não foram incluídos.  

Ainda há falta de pesquisa da forma como os processos do sistema de gestão da qualidade 

baseados na série de normas ISO 9000:2000 podem ser suportados de modo mais eficiente em 

ambiente informatizado, de forma a melhorar a produtividade da qualidade da gestão na 

indústria de construção. 

 

Sistema completo de gestão da qualidade: 
 
Chin, Kim, K., e Kim, Y. (2003), exemplificam, conforme a figura 2.8, o sistema completo de 

gestão da qualidade em projectos de construção. A primeira actividade, “Adaptação a um 

Projecto específico” desenvolve um plano da qualidade para um projecto específico de uma 

empresa, incluindo planos de trabalho, planos de inspecções e ensaio e listas de verificação. A 

segunda actividade “ Actividade baseada na gestão da qualidade” representa a gestão da 

qualidade baseada em projectos e planos específicos da qualidade e a colaboração entre os 

participantes durante a fase de construção. 

A terceira actividade, “Actualização do plano da qualidade” contém os processos para a 

actualização da informação referente à qualidade com base no feedback obtido, assim como 

na informação recolhida durante a fase de construção. 

Através deste processo, o sistema de gestão da qualidade deverá apoiar não só uma fácil 

incorporação de empresas standard em projectos específicos de sistemas de gestão da 

qualidade, mas também deverá proporcionar o feedback a partir da obtenção de informações 

da qualidade a partir de projectos em curso, permitindo assim um melhoramento dos planos 

da qualidade. 
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Fig. 2.8 - Processo completo da gestão da qualidade [adaptado de Chin, Kim, K., e Kim, Y., (2003)] 

 
Actividade baseada em gestão da qualidade: 

Com base na agenda do projecto e no progresso dos trabalhos, o construtor decide quais as 

actividades que necessitam de inspecção e requisita-as a engenheiros ou arquitectos. Uma vez 

que cada actividade inclui informações tais como: espaços de trabalho, componentes e itens 

de trabalho, os participantes do projecto podem utilizar planos de trabalho relevantes e planos 

de inspecções e ensaios, antes das inspecções.  

Depois da confirmação da inspecção solicitada, o construtor e o engenheiro ou arquitecto 

estão prontos a inspeccionar as respectivas actividades, e o resultado da inspecção pode ser 

partilhado entre o dono da obra, os arquitectos e/ou engenheiros (A/E) e os construtores. 

Em geral, os processos de um sistema de gestão da qualidade têm três fases: a iniciação, a 

revisão e a aprovação final. Por isso, o construtor, os arquitectos ou engenheiros e o 

proprietário, neste modelo de processos, podem ser substituídos por iniciador, revisor, e 

aprovador, respectivamente. 
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Processo de inspecção da qualidade: 

Como este processo, na prática corrente, exige muitos papéis e comunicações entre os 

participantes, um sistema eficiente de gestão da informação poderá melhorar a produtividade 

do processo, especialmente nos casos em que a inspecção requer um terceiro interveniente, 

como é o caso dos arquitectos ou engenheiros ou dos representantes dos proprietários. 

A inspecção da qualidade pode ser conduzida em três passos diferentes, para cada actividade. 

O primeiro passo refere-se á inspecção e ensaios ao material recebido ou à preparação do 

trabalho antes do início da actividade; o segundo passo refere-se á inspecção e ensaios aos 

trabalhos durante a sua execução; o terceiro passo diz respeito ao produto final ou ao 

resultado do trabalho depois da actividade terminar. 

Caso se detectem não conformidades, estas deverão ser registadas e estabelecida uma acção 

correctiva. Então, o resultado da acção correctiva é revisto para verificar a sua eficácia. Neste 

processo, todas as informações sobre as não conformidades e as respectivas acções correctivas 

devem ser partilhadas entre todos os participantes da empresa, de forma exacta e atempada, 

para evitar novas ocorrências. 

Todas as informações importantes, tais como actividades, planos de inspecção e ensaios, 

planos de trabalho, resultados de verificações, relatórios de não conformidades, devem ser 

geridas de forma que os intervenientes do processo possam facilmente aceder aos registos dos 

resultados das inspecções da qualidade e das suas causas. Este é o motivo pelo qual a gestão 

da qualidade deve ser um processo orientado. 

Além disso a gestão da qualidade de uma empresa deve ter registos da construção da sua 

própria qualidade e fornecer feedback, de forma a refinar a sua qualidade e a sua base de 

dados de conhecimentos. 

Através do desenvolvimento dos modelos dos processos do sistema de gestão da qualidade, 

podemos identificar vários tipos de informações e as suas relações, modelando-as como 

classes e respectivas relações, através do uso do método UML. 

A mesma classe pode estar presente em vários grupos uma vez que os grupos são visões 

lógicas de um modelo de dados. Por exemplo, podemos representar quatro grupos com o 

objectivo de conseguir um processo de gestão da qualidade e de colaboração entre todos os 

participantes, durante a fase de construção que são: 1) pedidos de inspecção; 2) inspecção; 3) 

registo de não conformidades; 4) processos de inspecção.  
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Um sistema de informação de gestão da qualidade: 

Chin, Kim, K., e Kim, Y. (2003), desenvolveram um sistema de gestão da qualidade para a 

série de normas ISO 9000, apoiado na Internet, para gerir os registos dos processos e das suas 

inter-relações com as inspecções e para servir de suporte à colaboração e comunicação entre 

os participantes ao longo de todo o processo.  

A arquitectura do sistema desenvolvido é constituída por três componentes: interfaces do 

utilizador; aplicações; e bases de dados, conforme mostrado na figura 2.9. Isto permitiu um 

desenvolvimento mais eficiente do sistema, devido à modularização e separação entre as 

aplicações e as bases de dados, pois assim podemos facilmente modificar um dos módulos 

sem afectar os outros.  

 
Fig. 2.9 - Arquitectura do sistema [retirado de Chin, Kim, K., e Kim, Y., (2003)] 

 

Interfaces de utilizador e funções: A camada 1 (interfaces do utilizador) está projectada para 

utilizar ASP (Active Server Page) com base num modelo de processos e em vários 

documentos da série de normas ISO 9000. A camada 2 (funções) é constituída pelos 

componentes que suportam o fluxo e a comunicação entre as interfaces de utilizador e as 

bases de dados. Estas funções suportam: a gestão e a adaptação de informações standard, a 
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gestão de fichas de qualidade e o feedback e a análise da informação sobre a qualidade. Cada 

uma destas funções tem bases de dados separadas. 

Bases de dados: Com base nos diagramas de classes, foram desenvolvidas bases de dados em 

Microsoft SQL Server 2000. Este programa, ISO 9000 QMIS, inclui três tipos de bases de 

dados: bases de dados standard, bases de dados de projecto e bases de dados de feedback. As 

bases de dados standard, geridas na empresa, incluem informação standard sobre a qualidade, 

tais como planos de trabalho, planos de inspecção e ensaio, itens de verificação e 

classificações de tipos de trabalhos. Estes tipos de informação têm que ser adaptados de 

acordo com as características de cada projecto. As bases de dados de projecto são geradas de 

acordo com as especificações do projecto. As bases de dados de feedback da qualidade 

contêm o feedback obtido dos relatórios de não conformidades, a serem partilhados 

amplamente em toda a empresa.  

O agendamento dos projectos e o progresso dos trabalhos são geridos através do programa 

Microsoft Project, o qual permite uma gestão directa das informações sobre as actividades via 

Open Database Connectivity (ODBC).  

 

2.4. CONCLUSÕES 
 
Performance do sistema de gestão da qualidade = satisfação dos clientes 

Muitos utilizadores do sistema de gestão da qualidade são de opinião de que a falta de 

credibilidade de algumas certificações de sistemas de gestão da qualidade é principalmente 

devida às fracas ligações existentes entre a implementação do sistema de gestão da qualidade 

e a qualidade dos produtos e serviços prestados. 

Apesar das tendências actuais, que são demasiado orientadas para os conceitos sistémicos do 

sistema de gestão da qualidade, esta ligação pode ser estabelecida dando realce aos processos 

de produção que são fundamentais para a qualidade dos produtos e dos serviços. Desta forma, 

o grau de satisfação dos clientes pode tornar-se de facto uma medida da performance do 

sistema. 

Integração é a solução, e dependendo do nível de compreensão e de ambição do sistema de 

gestão integrado, é a solução para muitos problemas diferentes.  

A integração como correspondência entre sistemas diferentes, através do cruzamento de 

referências e talvez mesmo através de um manual comum, pode proporcionar vários 

benefícios administrativos para as organizações, tais como a poupança de tempo e de recursos 

e a garantia de um alinhamento entre os diferentes sistemas. A correspondência é a solução 
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para os problemas relacionados com burocracias, duplicação de tarefas de trabalho e possíveis 

confusões entre os diferentes sistemas. Uma outra solução para o mesmo problema pode ser a 

construção de sistemas com uma participação activa dos colaboradores, o que pode garantir 

que o sistema se adapta à organização sendo simultaneamente implementado na prática. 

A integração como coordenação, a qual é baseada na compreensão comum dos processos 

genéricos tais como: política, planeamento, implementação, verificação, acções correctivas e 

revisão, proporciona maiores benefícios, nomeadamente: descriminação das 

responsabilidades, valorização das sinergias, alinhamento da política, dos objectivos e das 

metas, etc.. A coordenação é a solução para problemas relacionados com as tarefas de gestão 

e com projectos que envolvam diferentes unidades funcionais e departamentos.  

O próximo passo para o desenvolvimento de um sistema de gestão integrado será a 

compreensão das diferentes áreas de responsabilidade nas organizações e o seu 

relacionamento com as várias partes envolvidas.  

A integração como estratégia é a solução para os problemas relacionados com o objectivo de 

conseguir uma “real” melhoria contínua, tais como a obtenção de vantagens competitivas e a 

contribuição para um desenvolvimento sustentável. 

 A qualidade já não é exigida como um sistema separado para a maior parte das organizações 

e operações. As ferramentas para a gestão fazem parte da infra-estrutura principal de software 

e definem os procedimentos como fazendo parte da sua própria estrutura. Isto significa que é 

exigida flexibilidade na estrutura de software para permitir ao utilizador redesenhar as 

funcionalidades de acordo com as alterações das operações na organização. 

As únicas qualidades autónomas específicas do software de gestão da qualidade parecem ser 

agora a calibração, a gestão de auditorias e de não conformidades e o benchmarking. O 

restante software é construído de acordo com as práticas de trabalho da organização. 
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CAPÍTULO 3 – CASOS DE ESTUDO 
____________________________________________ 

3.1 INTRODUÇÃO 
 

Neste capítulo é feita a caracterização e a análise dos processos actuais existentes na empresa 

Edifer Construções, relacionados com a gestão das reclamações em período de garantia, com 

o controlo do produto não conforme e respectivas acções correctivas e preventivas. O 

principal objectivo desta investigação consiste na identificação de oportunidades de melhoria 

dos principais procedimentos, em especial no que diz respeito à gestão da informação para a 

garantia da qualidade dos produtos e serviços da organização, os quais são fulcrais na ligação 

entre um sistema de gestão da qualidade e a satisfação dos seus clientes (Fig.3.1). 

 

 
Fig. 3.1 - Objectivo 

 

O processo de investigação (Fig.3.2) começou com uma consulta e análise dos procedimentos 

documentados da empresa, da qual resultou o preenchimento de uma lista de verificação dos 

requisitos das normas NP EN ISO 9001:2000 e NP EN ISO 14001:2004 relacionados com os 

processos referidos (Anexo I). Seguidamente, os casos de estudo e a análise das reclamações 

em período de garantia permitiram analisar a implementação dos procedimentos em obra e na 

fase de garantia e também os mecanismos de gestão e partilha de informação. 
 

 
Fig. 3.2 - Processo de investigação 
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Foi também construído um inquérito (Anexo III), utilizando o programa Microsoft Office 

FrontPage 2003, para recolha de opiniões e sugestões e apuramento das práticas existentes na 

partilha, levantamento e controlo das principais ocorrências, situações não conformes e casos 

de boas práticas em obra, com o objectivo principal de identificação de oportunidades de 

melhoria na organização. Este inquérito destina-se a directores de obra e encarregados de 

obra, e foi publicado na Internet, no endereço http://silviachaves.tripod.com/, para agilizar o 

seu preenchimento e tratamento. 

3.2 ENQUADRAMENTO  
 

3.2.1 SITUAÇÃO ACTUAL DA ORGANIZAÇÃO 
 

A Edifer Construções implementou um sistema de gestão baseado na Norma NP EN ISO 

9002 em 1992. Este sistema foi reconhecido em 1996, sendo a Edifer Construções a primeira 

empresa do sector a obter a certificação da qualidade. 

O sistema de gestão da qualidade tem vindo a ser sujeito a sucessivas auditorias externas de 

acompanhamento da certificação, com periodicidade anual, e tem merecido, desde então, a 

renovação da sua certificação, pela APCER. 

Em Outubro de 2003 a empresa foi submetida a auditoria de transição, tendo sido concedido à 

Edifer Construções o certificado do sistema de gestão da qualidade, pela norma internacional 

ISO 9001:2000. Em Dezembro de 2004 e em Janeiro de 2006, tal como, em Novembro de 

2006, realizaram-se, respectivamente, auditorias de acompanhamento e de renovação pela 

APCER. Anualmente são realizadas auditorias internas às diferentes obras e sectores da 

empresa, com acompanhamento de forma independente de auditores externos. 

Numa atitude pró-activa e fruto de uma constante consciencialização da empresa para os 

problemas da segurança e ambiente, a Edifer Construções começou a integrar no seu sistema 

de gestão as questões de segurança e ambientais, adaptando-o à realidade do país. As 

empreitadas da empresa, com ou sem exigências contratuais, no que se refere à gestão da 

segurança e ambiente, encetaram a implementação destes dois aspectos na gestão das obras, 

com resultados bastante satisfatórios. 

No plano estratégico da empresa Edifer Construções está definido como objectivo melhorar a 

eficácia na aplicação dos processos do sistema de gestão, mantendo a certificação actual e 

tendo como objectivo a certificação de sistemas integrados de gestão da qualidade, 

segurança e ambiente em 2007. Actualmente, o novo modelo de gestão da Edifer concluiu o 

ciclo de aprovações, estando em fase de implementação todos os novos procedimentos, onde 

se inserem os procedimentos analisados neste estudo. 
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3.2.2. PROCEDIMENTO ACÇOES CORRECTIVAS E PREVENTIVAS 
 
Seguidamente, podemos observar na Fig.3.3, o fluxo do procedimento relativo à prática 

existente das acções correctivas e preventivas, no seguimento de não conformidades.   

 

 
Fig. 3.3 - Fluxo do procedimento acções correctivas e preventivas 
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O procedimento acções correctivas e preventivas encontra-se dividido em cinco fases, desde a 

identificação da situação não conforme até ao seu fecho: 

 

1. Identificação da situação de não conformidade real ou potencial 

1.1. A detecção e a identificação da origem da não conformidade podem resultar de: 

a) Reclamações de clientes ou partes interessadas, recebidas via telefone, correio 

electrónico, carta, fax ou pessoalmente; 

b) Não conformidades internas detectadas, que possam afectar a qualidade, a 

segurança e o ambiente; 

c) Não conformidades potenciais. 

2. Registo e caracterização da situação de não conformidade 

2.1. Registo e identificação da não conformidade na ficha de não conformidade, acções 

correctivas ou preventivas.  

2.2. Envio da ficha de não conformidade, acções correctivas ou preventivas para a área 

responsável pela resolução da não conformidade. 

2.3. Análise e identificação das causas prováveis que originaram a situação.  

2.4. Determinação da acção (correcção, acção correctiva ou acção preventiva). 

a) Descrição das acções a desenvolver, meios necessários e resultados esperados; 

b) Data de implementação e responsável. 

2.5. Envio de uma cópia da acção para o gestor da qualidade, segurança e ambiente 

2.6. Registo no mapa de controlo das acções correctivas ou preventivas. 

3. Implementação e seguimento da acção 

3.1. Desenvolvimento das acções tendentes à implementação da acção. 

a) No caso de acções no âmbito da segurança e saúde no trabalho é necessário 

identificar os perigos e riscos, antes da implementação das acções. 

3.2. A acção correctiva ou preventiva definida é objecto de seguimento, para monitorizar a 

implementação da acção, ou seja verificar se os prazos definidos estão a ser cumpridos 

e se estão a ser produzidos os efeitos desejados. 
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4. Revisão dos resultados 

4.1. Após conclusão de uma acção correctiva ou preventiva, verifica-se se a acção está 

totalmente implementada e se o seu resultado foi eficaz na eliminação das causas da 

não conformidade, evitando a sua repetição ou ocorrência. 

4.2. Os resultados da avaliação da eficácia da acção correctiva ou preventiva são registados 

na ficha de não conformidade, acções correctivas ou preventivas. 

4.3. Caso a acção não tenha concretizado os resultados previstos, é definida e 

implementada uma nova acção. 

4.4. No final da acção, a ficha de não conformidade, acções correctivas ou preventivas é 

enviada ao gestor da qualidade, segurança e ambiente, sendo-lhe comunicados os 

resultados obtidos.  

5. Fecho da não conformidade 

5.1. O fecho de uma não conformidade é formalizado no impresso da ficha e é registado no 

mapa de controlo de acções correctivas ou preventivas. 

 
 
3.2.3 PROCEDIMENTO GESTÃO DAS RECLAMAÇÕES EM PERÍODO DE 
GARANTIA 
 

Seguidamente, podemos observar na Fig.3.4, o fluxo do procedimento relativo à prática 

existente da gestão das reclamações em período de garantia: 
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Continua na página seguinte 
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Fig. 3.4 - Fluxo do procedimento gestão das reclamações em período de garantia 
 
O procedimento da gestão das reclamações em período de garantia encontra-se dividido em 9 

fases que vão desde a recepção das chamadas até ao relatório da assistência após venda e 

tratamento de desvios: 

 

1. Recepção das reclamações do cliente 

1.1. As reclamações dos clientes são encaminhadas para o serviço ao cliente em assistência 

após venda (directamente pelos clientes ou por outro interlocutor da organização). 

1.2. As reclamações verbais são traduzidas num documento próprio (registo de reclamação), 

pelo colaborador que recebe a reclamação. Todas estas reclamações são enviadas para o 

serviço ao cliente. 

2. Registo das reclamações do cliente 

2.1. No momento da sua recepção, as reclamações são codificadas e registadas no mapa de 

gestão das reclamações, pelo funcionário da assistência após venda, através do 

preenchimento dos seguintes campos: código, data de entrada, descrição da reclamação, 
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local, tipo de anomalia, causa da anomalia, resolução e data de conclusão. Estes registos 

encontram-se armazenados no mapa de gestão de reclamações (Excel). 

3. Envio da reclamação para o Coordenador da assistência após venda 

        O funcionário da assistência após venda entrega a reclamação impressa ao coordenador, 

pessoalmente ou por correio interno. 

4. Classificação da reclamação e contacto com o cliente 

4.1. O coordenador da assistência após venda faz a classificação da reclamação de acordo 

com o tipo de patologia:  

d) Patologia grave – patologias que impeçam a utilização e vivência da construção, 

que requer intervenção imediata; 

e) Patologia mediana ou sem gravidade – patologias que não impedem a normal 

utilização da construção e que requerem uma intervenção programada. 

4.2. No caso das patologias graves, o contacto com o cliente e a intervenção terá de ser 

despoletada de imediato. 

4.3. Nas restantes situações, comunicar ao cliente a confirmação da recepção da reclamação 

por fax (preferencialmente), no prazo de 48 horas após a data de recepção. 

5. Diagnóstico da reclamação 

5.1. No caso de reclamações que induzam problemas técnicos complexos, elevados custos 

associados ou elevado esforço de resolução, o coordenador da assistência após venda 

envia a reclamação para o director de contrato e para o director de obra para análise e 

emissão de parecer que englobe apuramento de responsabilidades e definição da 

estratégia de resolução. Este parecer poderá ser suportado em vistoria ao local, com 

presença do director de obra (quando necessário) e do coordenador da assistência após 

venda.  

5.2. Nos restantes casos, a reclamação é enviada para os responsáveis operacionais da 

assistência após venda, que contactarão o cliente para avaliar a sua disponibilidade para 

agendamento da data da vistoria. 

5.3. Deslocação pela assistência após venda ao local, para diagnóstico da situação que 

motivou a reclamação. Poderá ser solicitada a presença do director de obra e/ou 

encarregado. 

5.4. Definição de responsabilidades na origem do problema: Edifer Construções ou cliente. 

Envolver o departamento jurídico sempre que ocorrer algum litígio. 

6. Resolução de reclamações da responsabilidade da Edifer 
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6.1. Apuramento da responsabilidade dos subempreiteiros nos problemas verificados. 

Notificação dos subempreiteiros, sempre que se verifique a sua responsabilidade, e 

quando necessário agendar deslocação ao local. 

6.2. Decisão do tratamento a efectuar para a resolução: 

a) Definição da solução a implementar; 

b) Definição dos meios a mobilizar e participação dos responsáveis; 

c) Definição dos prazos. 

6.3. Agendamento com o cliente das datas e das condições para a realização do trabalho. 

6.4. Realização dos trabalhos pelos intervenientes, definidos de acordo com o plano 

acordado. Acompanhamento dos trabalhos pela assistência após venda. 

6.5. Registo, na cópia da reclamação, das situações que estão resolvidas e da respectiva data 

de resolução. Sempre que uma reclamação esteja totalmente resolvida deverá ser 

entregue uma cópia da reclamação com essa indicação ao coordenador da assistência 

após venda. 

6.6. Essa informação é disponibilizada posteriormente ao serviço ao cliente em assistência 

após venda para fecho da reclamação e comunicação formal ao cliente. 

7. Realização de trabalhos a mais 

7.1. Nos casos em que a Edifer Construções realizar trabalhos a mais, a sua execução será 

precedida de: 

a) Apuramento dos custos do trabalho a realizar;  

b) Submissão ao cliente do orçamento e da programação dos trabalhos; 

c) Aprovação formal pelo cliente do orçamento e dos trabalhos a realizar. 

Agendamento das datas para a realização do trabalho. 

7.2. Disponibilização aos operacionais da assistência após venda do conjunto de elementos 

que definem o trabalho a executar, nomeadamente peças desenhadas/escritas, informação 

do prazo acordado e eventual informação dos custos orçamentados para execução do 

mesmo. 

7.3. Realização dos trabalhos pelos intervenientes, definidos de acordo com o plano 

acordado. Acompanhamento dos trabalhos pela assistência após venda. 

7.4. Registo dos trabalhos realizados e identificação de todos os custos associados, e envio 

para o coordenador da assistência após venda. 

7.5. O coordenador da assistência após venda, após a conclusão dos trabalhos, emite um auto 

de facturação ao cliente e procede ao envio do mesmo devidamente aprovado para a 
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direcção financeira e administrativa, para emissão da factura. 

7.6.  Concluídos os trabalhos, comunica-se essa informação formalmente ao cliente. 

8. Imputação de custos 

8.1. Em todas as facturas de terceiros, relativas a trabalhos em assistência após venda ou 

outros documentos de custo, deverão ser mencionados o nº da obra e identificados com a 

sigla AAV. 

8.2. As facturas de trabalhos em assistência após venda seguem os procedimentos definidos, 

sendo aprovadas de acordo com a delegação de poderes instituída: 

a) Coordenador da assistência após venda; 

b) Direcção de contrato; 

c) Administrador do pelouro. 

8.3. As imputações de custos dos recursos humanos da assistência após venda, seguem o 

seguinte processo: 

a) No caso de colaboradores que não integrem a estrutura da assistência após venda, 

a imputação de custo deverá ser acompanhada de um justificativo e será validada 

pelo coordenador da assistência após venda e aprovada pelo director de contracto 

b) No caso das imputações de custo de colaboradores da estrutura da assistência após 

venda, a respectiva folha de ponto que reflecte a afectação por centros de 

actividades dos mesmos é enviada para o coordenador da assistência após venda e 

posteriormente para a direcção de recursos humanos, para processamento. 

8.4. No caso de trabalhos de assistência após venda, a contabilização dos custos das obras em 

período de garantia é feita através da conta 31.818.XXXXX (código de trabalho) – 

assistência após venda/beneficiação e conservação, correspondendo o código de trabalho 

utilizado ao número da obra concluída. Para que seja possível a análise dos custos totais 

por obra, os valores imputados a esta conta devem ser transferidos para o centro de 

actividade da obra em questão, caso o auto de recepção definitiva não tenha sido ainda 

assinado, ou para a conta ‘obras encerradas’ caso já tenha havido a referida assinatura. 

8.5.  No caso de trabalhos a mais a contabilização dos custos em obras em período de garantia 

é feita através  do centro de actividade XXXXX (CAT) – serviços após venda, 

correspondendo o código de trabalho utilizado ao número da obra concluída. Os custos e 

proveitos desta actividade não são reflectidos na obra. 

9. Relatório da assistência após venda e tratamento de desvios 

9.1. Acompanhamento mensal dos custos de obras em assistência após venda. No caso de 
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custos superiores a 10.000 € / mês /por obra, deverá ser apresentado ao conselho de 

administração o motivo dos custos verificados. As anomalias que originaram o custo 

deverão ser registadas num documento que circulará entre o director de contrato, o 

director de obra e o encarregado da obra. 

9.2. Apuramento, com base no mapa de gestão das reclamações, das estatísticas dos 

problemas verificados na assistência após venda e comunicação periódica à Produção. 

As estatísticas são realizadas pelo departamento da qualidade da empresa. 

9.3. Para as principais causas de problemas e custos, serão abertas não conformidades em 

modelo próprio, seguindo-se o procedimento acções correctivas e preventivas. 

 

3.3. DESCRIÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO 
 

O estudo de caso consiste numa investigação detalhada da organização, com vista a prover 

uma análise do contexto e dos processos envolvidos no fenómeno em estudo. O fenómeno 

não esta isolado no seu contexto. O interesse do pesquisador é justamente essa relação entre o 

fenómeno e o seu contexto. A abordagem de estudo de um caso não é um método 

propriamente dito, mas uma estratégia de pesquisa. 

Os casos de estudos que se apresentam nesta secção dizem respeito a quatro obras em fase de 

execução. 

3.3.1 CASO DE ESTUDO A: ALFRAPARK 
 
Data da Visita: 18/04/2007 
Nome da Obra: Alfrapark, lote C 
Localização: Alfragide 
Tipo de empreendimento: Edifico de escritórios 
Tipo de Cliente: Privado 
Tipo de Obra: Tradicional 
Situação actual: Acabamentos 
Intervenientes contactados: Director de obra e o técnico da qualidade 
 
 
Arquitectura 

Área bruta de implantação (m2) 2 790 

Área bruta de construção (m2) 14 300 

Nº pisos elevados 4 

Nº Pisos enterrados 3 
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3.3.2 CASO DE ESTUDO B: EDIFÍCIOS HORIZON 
  

Data da Visita: 24/04/2007 
Nome da Obra: Edifícios Horizon 
Localização: Oeiras 
Tipo de empreendimento: Edifícios de habitação 
Tipo de Cliente: Privado 
Tipo de Obra: Tradicional 
Situação actual: Acabamentos 
Interveniente contactado: Director de obra  
 

Arquitectura 

Área bruta de implantação (m2) 3 000 

Área bruta de construção (m2) 1 500 

Nº pisos elevados 4 

Nº Pisos enterrados 1 

 
3.3.3 CASO DE ESTUDO C: CONVENTO DOS INGLESINHOS 
 
Data da Visita: 27/04/07 
Nome da Obra: Convento dos Inglesinhos 
Localização: Baixa Chiado, Lisboa 
Tipo de empreendimento: Edifícios de habitação, obra de reabilitação 
Tipo de Cliente: Privado 
Tipo de Obra: Tradicional 
Situação actual: Acabamentos 
Interveniente contactado: Director de obra  
 

Arquitectura 

Área bruta de implantação (m2) 4 000 

Área bruta de construção (m2) 11 500 

Nº pisos elevados 3 ou 4 

Nº Pisos enterrados 3 

 

3.3.4 CASO DE ESTUDO D: JARDINS DE SÃO LOURENÇO 
 

Data da Visita: 26/04/2007 
Nome da Obra: Jardins de São Lourenço 
Localização: Centro de Lisboa 
Tipo de empreendimento: Edifícios de habitação 
Tipo de Cliente: Privado 
Tipo de Obra: Tradicional 
Situação actual: Acabamentos 
Interveniente contactado: Adjunto do director de obra  
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Arquitectura 

Área bruta de implantação do lote (m2) 13 000  

Número de edifícios 8 

Nº pisos elevados 8 ou 9 

Nº Pisos enterrados 3 

 

3.4 DADOS RECOLHIDOS 
 
3.4.1 EXISTÊNCIA DE PLANO DA QUALIDADE, PLANO AMBIENTAL E 
PLANO DA SEGURANÇA 
 

Tabela 3.1 – Existência de plano da qualidade, plano ambiental e plano de segurança e saúde 
 

  Plano da qualidade Plano ambiental Plano de segurança e saúde 

Casos de estudo S N S N S N 

A X   X X  

B X   X X  

C X   X X  

D  X  X X  

 
S (Sim)  N (Não) 

 
3.4.2 EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTOS DOCUMENTADOS 

 
Tabela 3.2 – Existência de procedimentos documentados 

 

 Caso A Caso B Caso C Caso D 

Procedimentos documentados: S N S N S N S N 

Acções correctivas X  X  X   X 

Acções preventivas X  X  X   X 

 

3.4.3 EXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÕES 
 

Tabela 3.3 – Existência de reclamações 
 

Existem reclamações? S N 

Caso A  X 

Caso B  X 

Caso C  X 

Caso D  X 
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3.4.4 LEVANTAMETO DE NÃO CONFORMIDADES  
 

Tabela 3.4 – Levantamento de não conformidades 
 

 Quantidade 

Tipo de não conformidade Caso A Caso B Caso C Caso D 

Deficiências na construção 19 2 10 - 

Documentação inexistente ou desactualizada / 
/ inexistência de registos de inspecção 

13 1 4 - 

Fornecedor não cumpriu o especificado 0 0 1 - 

Subempreiteiro não cumpriu o projecto 0 0 1 - 

Total 32 3 16 - 

 

3.4.5 PROCESSO DE TRATAMENTO E RESOLUÇÃO DAS NÃO 
CONFORMIDADES 
 

Tabela 3.5 – Processo de tratamento e resolução das não conformidades 
 

 
Caso 

A 
Caso 

B 
Caso 

C 
Caso 

D 

 S N S N S N S N 

Quando é detectada uma não conformidade, é feito o seu registo? X  X  X   - 

É determinada a análise das causas prováveis da não conformidade? X  X  X   - 

Após a conclusão das acções correctivas e preventivas verifica-se se a 
acção está totalmente implementada e se o resultado foi eficaz? 

X  X  X   - 

São registados os resultados da avaliação das acções correctivas e 
preventivas? 

X  X  X   - 

 

3.4.6 LEVANTAMENTO DA NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO, COMO 
PROCEDIMENTOS OU REGULAMENTOS EM OBRA 
 

Tabela 3.6 – Levantamento da necessidade de informação 
 

Sente falta de alguma informação, como procedimentos ou regulamentos em obra? S N 

Caso A  X 

Caso B  X 

Caso C  X 

Caso D  X 
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3.4.7 OCORRÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS EM OBRA 
 

Tabela 3.7 – Ocorrências e boas práticas em obra 
 

 
Foi 
registada? 

Foi 
Partilhada? 

Recebeu 
informação/opinião de 
outra obra? 

Casos Ocorrências e boas práticas Sim Não Sim Não Sim Não 

Ocorrência: Barramento do revestimento 
(Alceco) 

 X X   X 

Boa prática: relatórios periódicos das 
especialidades técnicas no acompanhamento 
da obra 

 X X   X 

C
as

o 
A

 

Ocorrência: tecto falso – má qualidade de 
projecto 

 X X   X 

Boa prática: colaboração na gestão de 
contrato com o subempreiteiro (Obrafrica) 
por parte da equipe da qualidade 

X   X  X 

Boa prática: relatórios periódicos das 
especialidades técnicas no acompanhamento 
da obra 

X   X  X 

C
as

o 
B

 

Boa prática: a obra Metrocity produziu 
resíduos (decorrentes da demolição) que 
foram reutilizados nesta obra. 

 X  X  X 

Boa prática: AVAC – substituição da 
solução original de fixação das tubagens de 
cobre (fita metálica) por pendurais e esteiras 
– de modo a não danificar o isolante 

X   X  X 

C
as

o 
D

 

Ocorrência: ligação das tubagens de água e 
esgotos em PVC feita por colagem danifica 
propriedades da ligação 

X   X  X 

 
3.4.8 SUGESTÕES DOS ENTREVISTADOS 

 
Tabela 3.8 – Sugestões dos entrevistados 

 

 Sugestões: 

Incorporar no processo de compras as exigências de marcação CE 

Exigir os certificados de qualificação nos contratos com os trabalhadores (ex. 
soldadores) 
Disponibilizar a informação entre as diferentes obras para que os directores de obra 
possam esclarecer dúvidas através da pesquisa de relatórios de resolução de problemas 

Director de obra 
caso de estudo C 

Disponibilizar para as outras obras informação sobre as escavações de forma a permitir 
o eventual aproveitamento das movimentações de terras 

 
 

3.4.9 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 
 

Das quatro obras visitadas, todas tinham plano de segurança, três tinham plano da qualidade, 

embora nenhuma obra tivesse plano ambiental. Os casos de estudo que tinham plano da 

qualidade tinham também procedimentos documentados quer de acções correctivas quer de 
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acções preventivas. Relativamente ao tratamento e resolução das não conformidades, em 

todos os casos de estudo com plano da qualidade, aquando da detecção de uma não 

conformidade, é feito o seu registo, é determinada a análise das causas prováveis da não 

conformidade. Seguidamente e após a conclusão das acções correctivas e/ou preventivas 

verifica-se se a acção está totalmente implementada e se o seu resultado foi eficaz, e, por 

último, são registados os resultados da avaliação das acções. 

Nenhuma obra tinha reclamações nem por parte dos clientes nem de outras entidades. 

Do total das obras foram analisadas 51 fichas de não conformidades, acções correctivas e 

preventivas. 

Deficiências na 
construção; 30; 

59%

Documentação e 
registos 

inexistentes ou 
desactualizados; 

18; 35%

Subempreiteiro 
não cumpriu o 
projecto; 1; 2%

Lixos; 1; 2%

Fornecedor não 
cumpriu o 

especificado; 1; 
2%

 
Fig. 3.5 - Tipificação das não conformidades 

 

Analisando o gráfico da Fig.3.5, concluímos que a maioria das não conformidades resultam 

do processo construtivo, com cerca de 59% do total (deficientes betonagens, vibrações do 

betão, processo de cofragem insatisfatório, má fixação de elementos, etc..), sendo estes 

trabalhos feitos maioritariamente por subempreitada. Seguidamente, com 35% das não 

conformidades, a inexistência ou desactualização de documentação e a ausência de registos de 

inspecção e ensaio que provem a conformidade com a norma NP 206-1.  

 

Por outro lado, pela análise das fichas das não conformidades, podemos constatar: (1) O 

processo de registo é manual, o que torna as fichas mais difíceis de compreender e de ler, por 

outras partes. (2) Apenas o director de obra e o técnico da qualidade, nas suas visitas às obras, 

abrem fichas de não conformidades. Quando surgem problemas, estes têm que ser 
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imediatamente resolvidos. Algumas vezes, não são abertas fichas de não conformidades, por 

vários motivos que, na opinião das equipas de obra são: falta de tempo, falta de hábito, 

inexistência de meios adequados ou incompreensão da importância e da utilidade das fichas 

de não conformidades. 

Algumas fichas de não conformidades estão desactualizadas e com campos por preencher. Se 

existisse um sistema informatizado de fichas de não conformidades, isto não aconteceria, pois 

poderíamos tornar obrigatório o preenchimento de determinados campos e de acordo com 

parâmetros predeterminados.    

A partilha das ocorrências e boas práticas em obra só aconteceu no caso A, devido ao facto do 

edifício estar inserido num lote de edifícios similares, permitindo assim que as ocorrências e 

soluções fossem tidas em conta nos outros edifícios do mesmo lote. 

No entanto, a consolidação e partilha das ocorrências e boas praticas em obra já estão 

previstas nos novos procedimentos. 

 

3.5 GESTÃO DAS RECLAMAÇÕES EM PERÍODO DE GARANTIA 
 

O objectivo desta secção é o apuramento das práticas existentes na gestão de reclamações em 

período de garantia e a identificação de possíveis melhorias da organização, que acrescentem 

valor aos processos já existentes, sobretudo no tratamento e utilização da informação. Aplica-

se a todas as obras da empresa em período de garantia, entre a recepção provisória e a 

recepção definitiva.  

Esta secção tem também um estudo sobre as principais fontes das reclamações, as 

responsabilidades e os tempos de resolução, com o objectivo de identificar oportunidades de 

melhoria. 

 

3.5.1 DADOS RECOLHIDOS 
 

A escolha do número de reclamações é um factor essencial para a obtenção de resultados que 

se possam considerar representativos, sabendo que essa precisão aumenta com o número de 

reclamações analisadas. 

Do universo de obras da empresa (cerca de 100) foram seleccionadas todas as obras da região 

norte do país (8). 
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3.5.2 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 
 

Através da análise do mapa das reclamações das obras da região norte, foram contabilizadas 

1559 ocorrências resultantes das reclamações, com datas compreendidas entre o início de 

Janeiro de 2006 e fim de Abril de 2007 (336 dias úteis), o que perfaz uma média de 5 

ocorrências diárias.  

Das 1559 reclamações, 582 não estão codificadas, o que impediu que fossem contabilizadas 

para efeitos de análise estatística neste inquérito. 

 

Como seria de esperar, a maior parte das reclamações está classificada na especialidade 

construção civil, pois esta engloba a maior parte dos trabalhos (Fig.3.6). 

Para além disso, nas reclamações da especialidade construção civil, aquelas que têm menos 

reclamações estão relacionadas com a aplicação de materiais feitos em fábricas, fora da obra, 

apresentando por isso uma maior qualidade na sua execução, nomeadamente, revestimentos 

cerâmicos, estores, envidraçados e outros (fig.3.7).  

Seria proveitoso aprofundar este estudo para descobrir quais as actividades de construção que 

originam maiores custos de resolução. Devido ao âmbito académico deste trabalho, isso não 

foi feito, pois implicaria a divulgação de valores monetários confidenciais. 

Podemos ainda observar que a maior parte das reclamações são aquelas em que existe maior 

dificuldade em imputar as responsabilidades, por ser um processo menos controlado. 

Seria também interessante aprofundar este estudo, para esclarecer qual a relação existente 

entre a percentagem das reclamações da responsabilidade da Edifer e o seu volume de 

trabalhos, em comparação com os subempreiteiros / fornecedores.   
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Fig. 3.6 - Reclamações por especialidade 
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Fig. 3.7 - Reclamações devidas ao processo construtivo 

 
Podemos observar, pela análise do gráfico da Fig.3.8 que o tempo de resolução das 

reclamações é aceitável, sendo 44% resolvidas num tempo inferior a um mês. Concluímos 

que o grande problema das reclamações não está no seu tempo de resolução, mas sim no 

número elevado de reclamações por resolver. 

As reclamações com maior tempo de resolução estão normalmente associadas ao apuramento 

de responsabilidades entre os vários intervenientes do processo (dono de obra, fornecedores, 

subempreiteiros, cliente ou Edifer).  



 60 

Da tabela 3.9 constatamos que as reclamações da responsabilidade da Edifer correspondem a 

51% do total das reclamações, apesar da percentagem de trabalhos por subempreitadas rondar 

os 60% – 70%. O que acontece é que, devido à dificuldade em imputar as culpas (o cliente 

ficaria insatisfeito e seria um processo moroso), a Edifer assume responsabilidades que na 

realidade não tem e portanto o número de 51% atrás apresentado está incorrecto, sendo, de 

facto, inferior. 

 
Tabela 3. 9 – Responsabilidade de resolução das reclamações 

 

 Responsabilidade  Número de reclamações 

Edifer 51% 722 

Subempreiteiros / fornecedores 49% 696 
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Fig. 3.8 - Tempo de resolução das reclamações 

 

3.6. CONCLUSÕES 
 

3.6.1 LISTA DE VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS 
 

Do preenchimento da lista de verificação dos requisitos conclui-se que todos os requisitos da 

norma são verificados nos procedimentos documentados da empresa, com excepção do 

requisito referido na cláusula 8.2.1 Satisfação do cliente, da norma ISO 9001:2000, que 

determina: “como uma das medições do desempenho do sistema de gestão da qualidade, a 

organização deve monitorizar a informação relativa à percepção do cliente quanto à 

Tempo médio 
= 1,5 meses 
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organização ter ido ao encontro dos seus requisitos. Os métodos para a obtenção e a 

utilização desta informação devem ser determinados.” 

A norma ISO 9001:2000 determina também, na clausula 1.2 Aplicação, que não são 

permitidas exclusões a requisitos que não constem na secção 7 e se tais não afectarem a 

aptidão da organização em proporcionar um produto que vá ao encontro dos requisitos do 

cliente e regulamentares aplicáveis. Sendo assim, a cláusula 8.2.1 não faz parte das exclusões 

previstas pela norma. 

 

3.6.2 OBRAS EM FASE DE EXECUÇÃO 
 

Das visitas às obras, conclui-se que a informação das não conformidades detectadas em fase 

de execução, embora existente (fichas de não conformidades, acções correctivas e 

preventivas), não abrange a totalidade das situações não conformes e, para além disso, a 

consolidação dessa informação é um processo manual, o que o torna mais difícil e moroso. 
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Fig. 3.9 - Avaliação qualitativa da produção, tratamento e partilhas das fichas de não conformidades, acções 
correctivas ou preventivas 

 

Uma oportunidade de melhoria para a organização passa pela centralização da informação 

através da adopção de um sistema de informação para apoio à gestão das obras. O sistema 

informático deve permitir, além de outras potencialidades, o preenchimento das fichas de não 

conformidades, acções correctivas e preventivas, tornando obrigatório o preenchimento de 

alguns campos e de acordo com determinados parâmetros. Deve também disponibilizar 

pesquisas, consultas e listagens sobre as principais ocorrências e soluções, permitindo assim a 

partilha entre as diferentes obras. Este sistema, além de armazenar a informação de forma 

mais segura do que a actualmente existente (com base em arquivos), permitiria à gestão obter 

feedback das obras, e assim definir objectivos, tendo em vista a melhoria continua. 
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3.6.3 OBRAS EM FASE DE GARANTIA 
 
Na análise feita ao processo de gestão de reclamações em período de garantia apuraram-se as 

principais fontes de informação detectadas no processo, os principais utilizadores de 

informação, bem como os principais pontos fortes e as suas limitações (tabela 3.10): 

 
Tabela 3.10 – Fontes de informação 

 

Fonte da informação 
Sistema de 
suporte da 
informação 

Principais utilizadores 
da informação Pontos fortes / Principais limitações 

Mapa de gestão das 
reclamações 

Folha de cálculo 
em Excel 

Apoio administrativo e 
assistência após venda 

Informação bem consolidada mas 
com limitações de partilha e de 
acessibilidade. 

Parecer / Relatório do 
diagnóstico / Soluções 

Relatório 

Coordenador assistência 
após venda, director de 
contrato e director de 
obra 

Informação bem consolidada, enviada 
por correio interno, embora pouco 
actualizada e com limitações de 
arquivo e de consulta posterior. 

Análise mensal de 
custos 

Folha de cálculo 
em Excel 

Coordenador da 
assistência após venda 

Informação bem consolidada mas 
com limitações de partilha 

Ficha de não 
conformidades, acções 
correctivas e 
preventivas 

Ficha 
Responsável da área da 
não conformidade 

Informação com limitações no 
armazenamento e na partilha 

Relatório da anomalia Documento 
Director de contrato, 
director de obra e 
encarregado 

Informação bem consolidada, enviada 
por correio interno, embora pouco 
actualizada e com limitações de 
arquivo e de consulta posterior. 

 

Os principais parâmetros observados e analisados para a qualificação da utilização da 

informação foram os referentes à produção, ao tratamento e à partilha da mesma (Fig. 3.10). 

Na produção da informação foi analisada a sua existência, utilidade e a sua actualização. 

Relativamente ao tratamento da informação, foi analisada a forma como estavam arquivadas 

as reclamações, a sua classificação e consolidação. Por último, foi examinada a partilha dessa 

informação entre as partes interessadas, a sua acessibilidade e a forma como essa informação 

é utilizada para a melhoria do processo de gestão das reclamações. 
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Fig. 3.10 - Avaliação qualitativa da produção, tratamento e partilha da informação  
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Concluímos que, no processo de produção da informação, a mesma existe e é útil mas que é 

necessário melhorar o seu nível de actualização, nomeadamente a data de fecho da 

reclamação. No que diz respeito ao tratamento da informação, verifica-se que esta está bem 

classificada, mas que é necessário melhorar a forma como a mesma se encontra arquivada, 

bem como o seu processo de consolidação. Por último, no que diz respeito à partilha e à 

acessibilidade da informação entre as várias partes interessadas, verifica-se que estas são 

insatisfatórias e pouco utilizadas na melhoria. A proposta de melhoria passa pela adopção de 

um sistema de informação que facilite a gestão e o controlo das reclamações. As principais 

potencialidades deste sistema devem ser a partilha e a acessibilidade. Este modelo deve 

permitir estabelecer um relacionamento mais sólido entre a fase de execução das obras e a 

fase de garantia. Por um lado, estando a informação mais bem organizada nas obras, 

nomeadamente através de um registo eficaz das não conformidades, torna-se mais fácil 

imputar as responsabilidades na resolução das reclamações. Por outro lado, através da análise 

dos principais problemas na assistência após venda, é possível prevenir as suas ocorrências 

em obra.  

Este modelo propõe também que a informação fique centralizada e consolidada de maneira a 

ser possível actuar de forma efectiva e em tempo real, na raiz dos problemas. Isto vem ao 

encontro das necessidades actuais da Edifer na continuação do seu processo de melhoria. 
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CAPÍTULO 4 – MODELO PROPOSTO                 
                                                     ___________________________________________ 

 
 

4.1 INTRODUÇÃO 
 
O modelo proposto consiste em dois sistemas de informação de apoio à gestão. Na fase de 

execução (nas obras), o sistema centralizado de informação consiste numa base de dados que 

contém as não conformidades detectadas em obra. Na fase de garantia (serviço de assistência 

após venda), o sistema centralizado de informação contém todas as reclamações dos clientes, 

empreendimentos, clientes, equipas de obra (directores de contrato, directores de obra e 

encarregados), subempreiteiros e fornecedores, não conformidades, acções correctivas e 

preventivas e casos de boas práticas. 

Através destes dois sistemas centralizados de informação, a ligação entre a fase de garantia e 

a fase de execução torna-se mais sólida. Ao se detectarem os principais problemas na 

assistência após venda, tomam-se medidas na fase de execução minimizando os problemas na 

fase de garantia. Por outro lado, estando a informação consolidada e em tempo real, torna-se 

mais fácil imputar responsabilidades e resolver as reclamações, garantindo assim a satisfação 

do cliente. 

 

 
Fig. 4.1 – Informação disponível 
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Fig. 4.2 - Arquitectura do modelo 
 

4.2 BASES DO MODELO 
 
Na figura seguinte podemos ver a sequência de etapas de desenvolvimento que irão ser 

seguidas ao longo da secção. 

 

 
Fig. 4.3 - Etapas para o desenho da aplicação 
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Estruturação da Informação: Ao longo dos anos foram propostas e utilizadas diversas 

linguagens de auxílio à estruturação da informação. Actualmente, o modelo relacional, 

divulgado nos anos 80, ainda é a forma privilegiada de estruturação da informação, sendo 

suportado pela quase totalidade das ferramentas de desenvolvimento de sistemas de 

informação. Complementarmente, a linguagem UML, criada em 1987, tem sido largamente 

utilizada para auxiliar o desenho de modelos relacionais (Ramos, 2006). 

 

Unified Modeling Language (UML): UML é uma linguagem para especificação dos 

sistemas. Trata-se de uma linguagem diagramática, ou sejas as especificações podem ser 

representadas através de diagramas que recorrem a um conjunto simples de gráficos. A UML 

é muito abrangente porque foi concebida de forma a adequar-se à especificação de qualquer 

tipo de sistemas e, por outro lado, integra grande parte dos aspectos estruturais e 

comportamentais que habitualmente caracterizam os sistemas (Ramos, 2006). 

A sua abrangência, aliada à relativa facilidade de utilização e integração, fez com que a UML 

rapidamente se transformasse num standard na área do desenvolvimento de sistemas 

informáticos, quer no meio académico, quer em termos de utilização pela indústria. 

Para a elaboração deste sistema de informação, nomeadamente os desenhos, foi utilizada a 

ferramenta Power Designer 12, da Sybase.  

 

Diagrama de classes: O diagrama de classes da UML está essencialmente vocacionado para 

representar a componente estrutural de um sistema, nomeadamente a estrutura de informação 

que o suporta. A UML é uma linguagem que adopta uma abordagem centrada nos objectos, 

daí que, no diagrama de classes também se identifiquem as operações que manipulam a 

informação (Ramos, 2006). 

 

Objecto: Objecto (Fig. 4.4) é qualquer coisa relevante, distinta de outras coisas, caracterizada 

por um conjunto de atributos e sobre o qual podem ser executadas acções. 

Os objectos não têm que expressar necessariamente coisas com existência física. Os 

departamentos de uma organização podem ser relevantes para um sistema de informação e, no 

entanto não têm representação física, são conceitos abstractos.  

A possibilidade do sistema de informação poder distinguir um objecto dos restantes é 

importante. Genericamente todos os objectos são distintos. Ou seja, um objecto deverá ser 

distinto dos restantes através de atributos relevantes para o sistema que o armazena. 
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Fig. 4.4 - Exemplo de um objecto inserido num sistema de informação 

 

 

Classe: A classe (Fig. 4.5) é uma descrição de um conjunto de objectos semelhantes, ou seja, 

objectos que partilham os mesmos atributos, sobre os quais podem ser executadas as mesmas 

operações (comportamento) e que representam a mesma realidade (semântica).   

 

 
Fig. 4.5 - Representação gráfica de uma classe 

 

 

Associação: As associações são a forma privilegiada de representar o relacionamento entre 

objectos, representando as ligações existentes entre os objectos das classes. 

A noção de associação permite, de uma foram simples, representar as potenciais ligações 

entre os objectos, impondo algum tipo de restrições. Na figura 6 apresenta-se a representação 

gráfica de uma associação entre as classes Obra e Reclamação. 

 

 
Fig. 4.6 - Representação gráfica de uma associação 

 

A linha que une as duas classes representa todas as ligações existentes entre os objectos das 

duas classes. A expressão Reclamações por obra representa o nome da associação. Não é 

obrigatório denominar o nome da associação; por vezes, apenas se atribuem nomes quando se 

considera que, sem o auxílio do nome, não será óbvio o significado da associação. Os 
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intervalos de valores nos extremos das associações representam a cardinalidade (limite 

inferior e superior) das ligações entre os objectos. Em cada extremo de linha tem que ser 

indicado um intervalo de valores, em que cada valor pode variar entre 0 e infinito (n). 

 

 
Fig. 4.7 - Reclamações por obra 

 

 

4.2.1 DIAGRAMA DE CLASSES  
 

O diagrama de classes consiste na construção do modelo conceptual de dados, o qual reflecte 

a percepção que os utilizadores têm dos dados, sendo independente de qualquer 

implementação física. A abordagem mais utilizada é: diagramas E-R (Entidades – Relações), 

(Fig. 4.8). 
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4.2.2 MODELO RELACIONAL 
 

O modelo relacional, proposto em 1970, ainda é actualmente o suporte preferencial, quase 

único, a que as aplicações recorrem para armazenar informação. O seu sucesso deveu-se 

essencialmente à sua simplicidade e consequente facilidade de utilização. Podemos considerar 

que uma base de dados consiste em informação armazenada de uma forma estruturada. No 

modelo relacional a informação está estruturada em relações, também designadas por tabelas 

(Fig. 4.10). 

 

 

Fig. 4.8 - Diagrama de classes (construído com o programa Power Design) 
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Tabela: Uma tabela é um conjunto de linhas (ou registos) e colunas (campos), em que as 

colunas correspondem aos atributos sobre os quais pretendemos armazenar valores, e as 

linhas são os valores neles armazenados (Ramos, 2006). 

 

Chave primária: Todas as tabelas têm associada uma propriedade fundamental, uma chave 

primária, que consiste numa forma única de identificar uma linha da tabela. Normalmente 

essa forma consiste em designar a qual dos seus atributos vai ser atribuída essa função de 

identificação (atributo chave). Por exemplo, podemos convencionar (ou impor) que não 

existem dois clientes com o mesmo número, ou seja, convenciona-se que o atributo Número 

do cliente é a chave primária da tabela (não convém optar pelo atributo Nome porque existem 

pessoas com o mesmo nome). Um atributo chave tem a particularidade de ser de 

preenchimento obrigatório (se um atributo não for de preenchimento obrigatório, nunca 

poderá fazer parte da chave primária). 

 

As bases de dados relacionais são mantidas por programas informáticos designados por 

Sistemas de Gestão de Bases de Dados (SGBD). Os SGBD, para além de fornecerem 

mecanismos simples de consulta e manutenção de dados, dispõem de um conjunto de 

funcionalidades importantes, algumas das quais destinadas a assegurar a integridade dos 

dados neles armazenados. Uma dessas funcionalidades consiste na manutenção da integridade 

da chave primária, ou seja, o SGBD impede qualquer utilizador (inclusive o administrador da 

base de dados) de introduzir numa tabela dois registos com o mesmo valor no(s) atributo(s) 

chave(s).  

 

De acordo com Ramos, 2006, como critérios genéricos para adopção de uma chave primária 

poder-se-ão ter em consideração os seguintes: 

• Atributos de preenchimento obrigatório; 

• Atributos familiares ao utilizador (normalmente os atributos chave são uma forma 

privilegiada de os utilizadores consultarem a informação, daí que se deva optar por 

atributos que tenham significado para o utilizador); 

• Domínio numérico (os atributos chaves são muito utilizados para aceder à informação 

e é mais rápido fazê-lo através de atributos numéricos); 

• Apenas um atributo (também por razões de eficiência, é preferível que a chave seja 

composta pelo menor número possível de atributos). 
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Chave estrangeira: Uma chave estrangeira é um conjunto de atributos cujo domínio consiste 

nos valores de atributos de outra tabela (usualmente nos atributos que compõem a chave 

primária de outra tabela). Um atributo é uma chave estrangeira de outra tabela se o seu 

domínio estiver definido na chave primária dessa tabela. O SGBD assegura a integridade da 

chave estrangeira, ou seja, não deixa que uma chave estrangeira tenha um valor que não tenha 

correspondência na tabela relacionada. 

O facto de um atributo fazer parte de uma chave estrangeira não significa que ele seja de 

preenchimento obrigatório. 

 

O modelo relacional resulta da aplicação de regras de transposição ao diagrama de classes 

completo apresentado anteriormente. A transposição do modelo de classes para o modelo 

relacional tem como objectivo final a criação de uma base de dados coerente com a 

modelação da fase de análise. Dada a maior simplicidade do modelo relacional face ao 

diagrama de classes, na transposição existe perda de informação semântica, nomeadamente 

relativa às relações entre as classes. Com base num modelo relacional pode não ser possível 

obter o diagrama de classes a partir do qual ele foi gerado. 

A expressão <pk> significa que o atributo faz parte da chave primária (primary key) e a 

expressão <fk> significa que o atributo faz parte da chave estrangeira (foreign key). As setas 

a ligar as tabelas indicam o relacionamento das tabelas (Fig. 4.9) através das chaves 

estrangeiras: a seta aponta para a chave primária associada à chave estrangeira na tabela de 

onde parte a seta. 

 

 
Fig. 4.9 - Lista de tabelas [retirado do Power Design] 
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Obras

F01_Código
F02_Empresa
F03_Nome
F04_Tipo de obra
F05_Morada
F06_Valor custo
F07_Valor venda
F08_Datas recepcção provisória
F09_Datas recepcção definitiva
F10_Orçamento AAV
A01_Código
E01_Código
G01_Código
J01_Código

<pk>

<fk1>
<fk2>
<fk3>
<fk4>

Clientes

A01_Código
A02_Nome
A03_Morada
A04_Pessoa de contacto
A05_Contacto
A06_Email
A07_Fax

<pk>

Equipas

E01_Código
B01_Código
C01_Código
D01_Código

<pk>
<fk1>
<fk2>
<fk3>

Directores de Contrato

B01_Código
B02_Nome
B03_Email
B04_Contacto

<pk>

Directores de Obra

C01_Código
C02_Nome
C03_Email
C04_Contacto

<pk>

Encarregados

D01_Código
D02_Nome
D03_Email
D04_Contacto

<pk>

Reclamações

H01_Código
H02_Nº Reclamação
H03_Data de entrada
H04_Obra
H05_Bloco
H06_NºPolícia
H07_Andar
H08_Fracção
H09_Compartimento
H10_Descrição da anomalia
H11_Responsável
H12_Estado actual
H13_Data previsível de resolução
H14_Data de conclusão
H15_Observações
I01_Código
K01_Código
F01_Código

<pk>

<fk1>
<fk2>
<fk4>

Actividades

I01_Código
J01_Código
I02_Tipologia

<pk>
<fk>

Acções correctivas e preventivas

J01_Código
J02_Data de abertura
J03_Tipo de NC
J04_Tipo de acção
J05_Descrição da situação
J06_Causas
J07_Acções
J08_Data de fecho

<pk>

Anomalias

K01_Código
K02_Anomalia

<pk>

Subempreiteiros/Fornecedores

G01_Código
G02_Nome
G03_Morada
G04_Pessoa de contacto
G05_Contacto
G06_Email
G07_Serviços prestados
I01_Código

<pk>

<fk>

 
 

Fig. 4.10 - Modelo relacional [construído com o programa Power Design] 

 
 

4.2.3 TIPOS DE DADOS PARA OS ATRIBUTOS DAS TABELAS 
 

Na figura 4.11 apresentam-se os tipos de dados definidos para todos os atributos das tabelas. 

O tipo de dados text significa um qualquer conjunto de n caracteres. O tipo de dados numeric 

significa um valor real. O tipo de dados date significa um valor de data (que engloba o dia, 

mês e o ano). O tipo de dados <M> significa mandatory (dados de preenchimento 
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obrigatório), <P> significa primary (chave primária) e <F> significa foreign (chave 

estrangeira). 

 

 

 

Continua na página seguinte 
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Fig. 4.11 - Lista de colunas (atributos, tabelas, tipo de dado e tipo de chave) [retirado do Power Design] 

 

4.3 DESCRIÇÃO DO MODELO 
 

Na presente secção, recorrendo ao programa Microsoft Access 2007, exemplifica-se o 

processo de desenho da base de dados atrás representada pelo diagrama de classes e 

respectivo modelo relacional.  

As aplicações profissionais (com processamento de dados, formulários sofisticados, etc.) 

necessitam de programadores com conhecimentos aprofundados. Por isso, apenas foram 

criados formulários e relatórios simples para manutenção e consulta dos dados armazenados 

nas tabelas.                                                                                                                                                             
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4.3.1 FORMULÁRIOS 
 

A forma preferencial de adicionar, editar ou remover dados das tabelas é através da utilização 

de formulários. No entanto é possível fazer a manutenção directamente a partir das tabelas. 

Para criar os formulários é necessário associa-los às tabelas. Note-se que os formulários não 

são mais que interfaces mais sofisticadas para o utilizador interagir com os dados que estão 

armazenados nas tabelas. 

 

4.3.1.1 Mapa das reclamações 
 

Tabela 4.1 – Campos, nº de valores, tipo e fonte disponíveis no formulário mapa das reclamações 
 
Campo Nº de 

Valores 
Tipo Fonte 

Código 1 Manual  
Número da reclamação 1 Manual  
Data de entrada 1 Manual  
Obra 1 Combo Box F01_Código; F03_Nome  
Bloco 1 Manual  
Nº de Polícia 1 Manual  
Andar 1 Manual  
Fracção 1 Manual  
Compartimento 1 Manual  
Descrição da anomalia 1 Manual  
Código da anomalia 1 Lista 

pendente 
K01_Código 

Responsável pela 
reparação 

1 Lista 
pendente 

G01_Código; G02_Nome 

Estado actual 1 Lista de 
verificação 

“N/R – Não resolvida”;                                  
”R - Resolvida”;”N/A – Não avaliada” 

Data previsível da 
conclusão 

1 Manual  

Data de conclusão 1 Manual  
Observações 1 Manual  
Fax da reclamação - Anexo  

 

4.3.1.2 Empreendimentos 

 
Tabela 4.2 – Campos, nº de valores, tipo e fonte disponíveis no formulário Empreendimentos 

 
Campo Nº de 

Valores 
Tipo  Fonte 

Código 1 Manual  
Nome 1 Manual  
Empresa 1 Lista  "Edifer Construções";"Edifer Reabilitação" 
Tipo de Obra 1 Lista "Engenharia";"Habitação de Luxo";"Habitação 

Média";"Habitação 
social";"Escritórios";"Misto";"Indústria";"Hospital";"Escolas"
;"Hotel" 
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Morada 1 Manual  
Região 1 Lista "Norte";"Sul";"Centro";"Madeira";"Açores";"Cabo 

Verde";"Angola" 
Cliente - Lista 

pendente 
A01_código; A02_Nome  

Datas de recepção 
provisória 

5 Manual  

Datas de recepção 
definitiva 

5 Manual  

Valor de custo 1 Manual  
Valor de venda 1 Manual  
Margem industrial 1 Automátic

o 
= ([valor de venda]-[valor de custo])/[valor de custo] 

Directores de 
Contrato 

2 Lista 
pendente 

B01_Código; B02_Nome 

Directores de 
Obra 

2 Lista 
pendente 

C01_Código; C02_Nome 

Encarregados de 
Obra 

2 Lista 
pendente 

D01_Código; D02_Nome 

Subempreiteiros e 
Fornecedores 

Limitado ao 
campo 
G01_Código 

Lista 
pendente 

G01_Código; G02_Nome 

Foto do 
empreendimento 

- Anexo  

 

4.3.1.3 Acções correctivas e preventivas 
 

Tabela 4.3 – Campos, nº de valores, tipo e fonte disponíveis no formulário acções correctivas, preventivas e 
boas práticas 

 
Campo Nº de 

Valores 
Tipo de 
Valor 

Fonte 

Código 1 Manual  
Tipo de não conformidade 1 Lista "Qualidade";"Ambiente";"Segurança" 
Tipo de acção 1 Lista "Correcção";"Correctiva";"Preventiva";"Boa 

prática" 
Data de abertura 1 Lista  
Data de fecho 1 Lista  
Estado actual 1 Check Box "Fechada" 
Descrição da situação 1 Manual  
Resumo das acções empreendidas 1 Manual  
Resumo das causas 1 Manual  
Notas 5 Manual  
Ficha de não conformidades acções 
correctivas ou preventivas 

- Anexo  

Actividades - Lista 
pendente 

I01_Código; I02_Nome 
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4.3.1.4 Directores de Contrato / Directores de Obra / Encarregados  
 

Tabela 4.4 – Campos, nº de valores, tipo e fonte disponíveis nos formulários: Directores de contrato; Directores 
de obra; e Encarregados. 

 
Campo Nº de Valores Tipo  
Código 1 Manual 
Nome 1 Manual 
Contacto 1 Manual 
E-mail 1 Manual 

 

4.3.1.5 Subempreiteiros e fornecedores  
 

Tabela 4.5 – Campos, nº de valores, tipo e fonte disponíveis no formulário Subempreiteiros e fornecedores 
 
Campo Nº de Valores Tipo  Fonte 
Código 1 Manual  
Nome 1 Manual  
Morada  Manual  
Contacto 1 Manual  
E-mail 1 Manual  
Serviços prestados 1 Manual  
Actividades - Lista I01_código; I02_Nome 

 

4.3.1.6 Clientes 
 

Tabela 4.6 – Campos, nº de valores, tipo e fonte disponíveis no formulário Clientes 
 

Campo Nº de valores  Tipo 

Código 1 Manual 

Nome 1 Manual 

Morada 1 Manual 

Pessoa de contacto 1 Manual 

Contacto 1 Manual 

Fax 1 Manual 

E-mail 1 Manual 
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4.3.2 TIPOS DE OPERAÇÕES E NAVEGAÇÃO DOS FORMULÁRIOS 
 

Tabela 4.7 – Tipos de operações e de navegação dos formulários 
 

 Navegação Operações 

Formulários Procurar Primeiro Último Próximo Anterior Adicionar Apagar 

Clientes X X X X X X X 
Directores de contrato X X X X X X X 

Directores de obra X X X X X X X 
Encarregados X X X X X X X 

Obras X X X X X X X 
Reclamações X X X X X X X 

Acções correctivas e 
preventivas, boas práticas 

X X X X X X X 

Subempreiteiros/Fornecedores X X X X X X X 

 

4.3.3 LAYOUT DOS FORMULÁRIOS 
  

Na elaboração dos formulários consideraram-se os seguintes standards: 
 
Cabeçalho do formulário: 
 
O cabeçalho (header) contém: 

• Canto superior esquerdo – Logotipo da empresa (centrado no respectivo espaço). 

• Centro – nome do formulário 

 
O tipo de letra, o tamanho e a cor a utilizar no cabeçalho são os seguintes: 

• Tipo: Verdana 

• Tamanho: 20 – Negrito 

• Cor: preto 

 
Fundo: 
 

• Cor: Verde 
 
Corpo do formulário: 

 

O corpo dos formulários deve reger-se pelas seguintes formatações: 

 
• Margens do Documento: 

 
o Superior – 1,0 cm 

o Esquerda – 1,5 cm 
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o Direita – 0,5 cm  

o Cabeçalho – 4,0 cm 

 

• Tipo e Tamanho de Letra: 
 

o Tipo: Verdana 

o Tamanho: 10 

 

• Campos de preenchimento obrigatório: 
 

o Caixa de texto: cinzenta 

o Cor da letra: preta 

o Tipo de letra: verdana 

o Tamanho da letra: 10 

 

• Campos de preenchimento facultativo: 
 

o Caixa de texto: branca 

o Cor da letra: preta 

o Tipo de letra: verdana 

o Tamanho da letra: 10 

 

4.4 CAMPO DE APLICAÇÃO 
 

Este modelo serve de suporte à criação de uma aplicação informática para a gestão das 

reclamações no serviço de assistência após venda e para a gestão das não conformidades 

detectadas em fase de execução e em fase de garantia. 

 

4.5 CONCLUSÕES 
 

O sistema de gestão de base de dados desenvolvido, permite, em tempo real, a consulta e 

edição de reclamações e de não conformidades, bem como a sua partilha por toda a 

organização. 

Na edição de uma reclamação, torna-se possível a consulta da equipa de obra e dos 

subempreiteiros referentes a cada empreendimento. Isso facilita a imputação de 

responsabilidades, e diminui o tempo de resolução das reclamações. 
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A associação das reclamações às actividades de construção, permite à organização actuar nas 

actividades críticas, percebendo quais as actividades que têm mais reclamações e maiores 

custos de resolução, e agir assim em conformidade, tomando as acções correctivas e/ou 

preventivas e as medidas de boas práticas adequadas. 

A base de dados das não conformidades detectadas em obra permite um reforço na ligação 

entre a fase de obra e a fase de garantia, pois ao consultarmos um empreendimento, temos 

disponível toda a informação referente às não conformidades detectadas na fase de obra, bem 

como as não conformidades detectadas na fase de garantia (reclamações). 

  

Este modelo de apoio à gestão das reclamações e à gestão das não conformidades serve de 

base ao estabelecimento de novos objectivos e metas a cumprir pela organização de topo. 

Seguindo a lógica do ciclo de Deming, o fim de um ciclo dá origem a um novo ciclo, em que 

as não conformidades (incluindo as reclamações dos clientes) não voltam a acontecer ou são 

minimizadas, dando-se origem a um movimento de melhoria contínua, a uma melhor imagem 

da organização, a um aumento da satisfação do cliente e à diminuição dos custos em 

assistência após venda, obtendo assim margens industriais mais elevadas. 
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CAPÍTULO 5 – TESTE E VALIDAÇÃO 
___________________________________ 

 
5.1 INTRODUÇÃO 
 
Neste capítulo é feita a apresentação do desenvolvimento do software que corresponde aos 

requisitos do modelo apresentado no capítulo 4. É também efectuada a aplicação do modelo a 

situações reais, bem como o seu teste e validação. 

O desenvolvimento do software adoptado foi do tipo evolucionário. 

O desenvolvimento evolucionário, conforme pode ser observado na figura 1, baseia-se na 

unificação das fases de especificação, de desenvolvimento e de validação do sistema num 

único processo isolado.  

Num processo deste género, os programadores recebem uma descrição preliminar do 

problema a ser desenvolvido e elaboram um sistema parcialmente funcional, ou seja, um 

protótipo que é implementado no ambiente do utilizador. 

O protótipo é utilizado para que, através da observação da sua utilização, possam ser 

refinados os requisitos do sistema e consequente criação de um novo protótipo. Este processo 

repete-se até que se consiga uma versão final do sistema, atendendo plenamente aos seus 

requisitos. 

O software desenvolvido é dinâmico, ou seja, em qualquer altura pode ser melhorado, 

adaptando-se às necessidades da empresa. Podem ser elaborados mais formulários para a 

manipulação dos dados armazenados nas tabelas, e também serem criadas novas tabelas. A 

versão final é assim melhorada continuamente à medida que surgem novos requisitos e são 

sentidas novas necessidades por parte da organização.  

 

 
 

Fig. 5.1 - Desenvolvimento evolucionário 
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5.2 TESTE E VALIDAÇÃO DO SOFTWARE 
 

Para efectuarmos os testes para a verificação e validação do software, procurou-se seguir as 

normas internacionais, de forma a definirmos quais os tipos de testes a serem efectuados e 

também quais as especificações a serem verificadas, tendo em consideração o âmbito no qual 

este software foi desenvolvido. 

 
 
5.2.1 VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DE SOFTWARE 
 

Segundo Jagved,  Browen, Jordan (1995), os construtores de software precisam de verificar se 

os produtos acessórios tais como as especificações e os designs, ou o software final estão bem 

implementados. Isto pode ser conseguido através da verificação e validação, o que, entre 

outras coisas, envolve a realização de testes (estáticos e/ou dinâmicos) e também a 

experimentação com protótipos. O processo de verificação da consistência e integridade é 

conhecido por verificação, enquanto o processo de avaliar até que ponto o software está de 

acordo com os requisitos dos utilizadores é referido por validação. A verificação assegura 

uma translação exacta da solução em termos de conceitos num programa informático, ao 

passo que a validação dá confiança à implementação verificada. Assim, a validação é um 

conceito global que incorpora outros termos, tais como teste e verificação, como aspectos 

específicos. Tanto a verificação com a validação tipicamente envolvem a avaliação de 

códigos, designs ou modelos do software de forma a saber se está ou não de acordo com os 

requisitos especificados. Isto abrange tanto as partes individuais do software como o sistema 

completo, e é tipicamente utilizado tanto por construtores de software como por utilizadores 

finais. 

 
5.2.2 TESTE DE PRODUTOS DE SOFTWARE 
 
Segundo Greif (2005), o teste de produtos de software varia muito, de acordo com a situação 

concreta. Isso implica a utilização de métodos e procedimentos diferentes. Esses testes podem 

ser classificados em vários níveis: 

 

� No que diz respeito aos diferentes componentes de software, podemos distinguir entre 

os testes ao programa incluindo a interface do utilizador, os testes ao código fonte, os 

testes à documentação e, se for caso disso, os testes aos dados armazenados (ver figura 

5.2). 
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Fig. 5.2 - Componentes do software em avaliação 

 
 
� Sobre o ciclo de vida do software, podemos distinguir entre os testes ao produto final e 

os testes aos produtos intermédios. O teste de um produto final de software em 

comparação com os requisitos originais chama-se validação de software. 

 

� Relativamente às técnicas aplicadas nos testes, podemos fazer as seguintes distinções: 

• Inspecções manuais (avaliação de códigos fontes de programas, documentação, 

especificação de requisitos e de design de documentos). 

• Testes das funções dos programas, incluindo as interfaces dos utilizadores. 

• Testes baseados no fluxo de dados. 

 

� Quanto aos objectivos técnicos dos testes, podemos fazer as seguintes distinções: 

• Teste de funcionalidade: São verificadas todas as funções do programa, em 

conformidade com os requisitos estabelecidos. Para este efeito, deve ser feita 

uma lista com todos os requisitos ou, no mínimo, com ideias precisas sobre as 

várias funções do programa. 

• Teste de conformidade com as normas: O software é testado em 

conformidade com as normas específicas ou standards. 

• Teste de técnicas de programação: Através destes testes, pretendemos 

verificar que o software trabalha de uma forma robusta e de confiança.  
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• Teste de características ergonómicas: Nestes testes verificamos a aptidão do 

software para a sua utilização num contexto específico. 

• Teste de segurança: Nestes testes pretendemos verificar que os dados estão 

apenas acessíveis a utilizadores autorizados, que se mantêm íntegros e livres de 

ameaças externas, e protegidos contra eventuais desastres.  

 

5.2.3 DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS QUE PODEM SER TESTADOS 
 
Para a avaliação da qualidade do software é necessário que sejam definidos os requisitos a 

serem testados, bem como os seus processos de desenvolvimento. Infelizmente, no início do 

ciclo de testes, os requisitos a serem testados são, com frequência, raros, e as ideias acerca dos 

objectivos dos testes são geralmente demasiado vagas. Para se poderem efectuar testes são 

necessárias especificações detalhadas e objectivos definidos. De cada vez que um produto é 

testado, são definidos objectivos concretos, resultantes da colaboração entre as várias partes 

interessadas, sendo compilado um catálogo de requisitos técnicos específicos.  

Para a definição destes requisitos, existem standards e guias que podem ser utilizados como 

base. Na figura 5.3, podemos observar as características exigidas para a qualidade do 

software, de acordo com a norma ISO/IEC 9126. 

A maior parte dos requisitos de software especificados nestes standards e guias estão 

formulados de uma maneira muito ampla e têm de ser adaptados, antes de poderem ser 

aplicados a uma situação concreta.  

 
Fig. 5.3 - Características da qualidade do software de acordo com a norma ISO/IEC 9126 
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5.2.4 TESTE DA APLICAÇÃO 
 

Para irmos ao encontro de todas estas normas internacionais, verificamos que o software 

funciona de uma forma consistente, sem erros, e foi também feita a sua validação de acordo 

com as especificações e requisitos do capítulo 4. 

Foram efectuados testes das funções dos programas, incluindo as interfaces dos utilizadores, 

baseados no fluxo de dados, de acordo com situações reais de utilização, e, ainda, testes às 

técnicas de programação utilizadas para verificar que o software trabalha de uma forma 

robusta e de confiança.  

 

O software foi testado na empresa com a colaboração do responsável da assistência após 

venda e do director da qualidade, segurança e ambiente. 

Estes testes foram efectuados seguindo uma sequência de acordo com a realidade diária do 

serviço de assistência após venda, conforme podemos observar através do fluxo apresentado 

na figura 5.4. Começamos por adicionar um cliente (dono de obra), um director de contrato, 

um director de obra, um encarregado e dois subempreiteiros da obra. Seguidamente inserimos 

um empreendimento, colocando neste os dados anteriormente referidos. Neste 

empreendimento inserimos também dez reclamações. Para finalizar imprimimos o relatório 

mapa das reclamações e preenchemos um formulário correspondente a uma acção correctiva 

implementada em obra. 

Como se tratavam de dados confidenciais da empresa, no âmbito desta dissertação, o teste foi 

realizado com cliente, director de obra, subempreiteiro e empreendimento fictícios e com dez 

reclamações reais. 

 

 
Fig.5. 4 - Fluxo para o teste do software 
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5.2.4.1 Clientes 
 

Para inserir um novo cliente, no menu dos formulários, foi seleccionado o formulário Clientes 

e adicionado um novo registo, como podemos observar na figura 5.5. 

 

 
Fig. 5.5 - Formulário Clientes 

 

 

5.2.4.2 Directores de contrato 
 

Para inserir um novo director de contrato, no menu dos formulários, foi seleccionado o 

formulário Directores de contrato e adicionado um novo registo, como podemos observar na 

figura 5.6. 
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Fig. 5.6 - Formulário Directores de contrato 

 

 

5.2.4.3 Directores de obra 
 

Para inserir um novo director de obra, no menu dos formulários, foi seleccionado o formulário 

Directores de obra e adicionado um novo registo, como podemos observar na figura 5.7. 

 

 
Fig. 5.7– Formulário Directores de obra 
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5.2.4.4 Encarregados de obra 
 

Para inserir um novo encarregado de obra, no menu dos formulários, foi seleccionado o 

formulário Encarregados e adicionado um novo registo, como podemos observar na figura 

5.8. 

 

 

 
Fig. 5.8 - Formulário Encarregados de obra 

 

 

5.2.4.5 Subempreiteiros e fornecedores 
 

Para inserir um novo subempreiteiro, no menu dos formulários, foi seleccionado o formulário 

Subempreiteiros e fornecedores e adicionados dois novos registos, como podemos observar 

na figura 5.9. 
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Fig. 5. 9 - Formulário Subempreiteiros e fornecedores 

 

5.2.4.6 Empreendimentos 
 

Para inserir um novo empreendimento, no menu dos formulários, foi seleccionado o 

formulário Empreendimentos e adicionado um novo registo, como podemos observar na 

figura 5.10. 
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Fig. 5.10 – Formulário Empreendimentos 
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5.2.4.7 Reclamações 
 

Para inserir dez novas reclamações, no menu dos formulários, foi seleccionado o formulário 

Mapa das reclamações e foram adicionados dez novos registos, como podemos observar na 

figura 5.11. 

 

 
 

 
 

 

Continua na página seguinte 
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Fig. 5.11 - Formulário Mapa das reclamações 

 

5.2.4.8 Relatório Mapa das reclamações 
 

Para visualizar ou imprimir o Mapa das reclamações, no menu dos Relatórios, foi 

seleccionado o relatório Mapa das Reclamações, como podemos observar na figura 5.12. 
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Continua na página seguinte 
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Fig. 5.12- Relatório Mapa das reclamações 
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5.2.4.9 Mapa das reclamações por obra 
 

Para abrir o mapa de reclamações de uma obra, no menu Queries foi seleccionada a query 

Mapa das reclamações por obra, como podemos ver na figura seguinte: 

 

 
Fig. 5.13 - Query Mapa das reclamações por obra 

 

Ao seleccionar a obra desejada o Access abre o formulário Mapa das reclamações, com as 

reclamações da obra seleccionada na query. 

 

5.2.4.10 Acção de correcção 
 

Para inserir uma nova acção de correcção implementada em obra, no menu Formulários foi 

seleccionado o formulário Acções correctivas e preventivas e adicionado um novo registo, 

como podemos observar na figura 5.14. 
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Fig. 5.14 - Formulário Acções correctivas e preventivas 

 

 

5.2.5 Teste de algumas técnicas de programação 
 

O programa Access tem uma ferramenta que permite detectar e corrigir alguns erros técnicos 

de programação da base de dados. Essa ferramenta é o Analyze Performance. 

 

Na figura 5.15 seleccionou-se todos os objectos da base de dados, nomeadamente 

formulários, relatórios, queries e as relações entre as várias tabelas, a serem analisados. 
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Fig. 5.15 – Selecção dos objectos da base de dados a serem analisados 
 
 
Seguidamente, executou-se este utilitário, obtendo assim várias recomendações e ideias de 

melhoramento, conforme podemos observar na figura 5.16. 

 

 
Fig. 5.16 – Recomendações e ideias de melhoramento 

 

 

Todas as recomendações e ideias foram individualmente analisadas e seleccionadas. 
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Por último, seleccionando a opção “Optimize” disponibilizada por este utilitário, foram 

corrigidos algumas das situações detectadas, conforme podemos observar na figura 5.17. 

 

 
Fig. 5.17 – Resultado da optimização automática  

 

 

Na figura 5.18 podemos observar que ainda ficaram algumas ideias de melhoramento da 

performance, sugeridas por este utilitário, mas que têm que ser implementadas manualmente 
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Fig. 5.18 – Ideias de melhoramento  

 

5.3 CONCLUSÕES 
 

Com a adopção deste sistema de gestão de reclamações em assistência após venda e de gestão 

de não conformidades em obra, podemos constatar diversas melhorias, nomeadamente: 

 

� Apuramento de responsabilidades: uma melhoria na imputação de 

responsabilidades na resolução das reclamações, o que permite uma diminuição 

significativa do tempo médio da sua resolução, assim como uma diminuição nos 

custos da assistência após venda, visto que quando não são apuradas as verdadeiras 

responsabilidades, é a Edifer que resolve as reclamações. 

� Avaliação dos subempreiteiros e fornecedores: através do formulário 

Subempreiteiros e fornecedores podem ser consultadas todas as reclamações da sua 

responsabilidade. 

� Registo de reclamações: As reclamações podem ser registadas directamente nos 

formulários Mapa de reclamações ou Empreendimentos. O seu registo tornou-se mais 

rápido e mais fácil, através da utilização de listas predefinidas, e menos sujeito a erros 

ortográficos.   
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� Registo de não conformidades em obra: O processo de registo de não 

conformidades é agora muito mais eficiente, sendo a sua pesquisa e consulta quase 

instantâneas, ao contrário do que se verificava anteriormente (registo e arquivo 

manual). 

 

 

5.4 PROPOSTAS DE MELHORIA 
 

Uma das condicionantes mais limitativas para um aprofundamento deste trabalho foi o curto 

espaço de tempo para a sua concretização e a escassez de recursos. 

 

Apresenta-se seguidamente algumas sugestões de trabalhos futuros a realizar: 

 

� Inserção de uma tabela de custos de assistência após venda, que permita que, em cada 

empreendimento, possam ser avaliados os custos por actividade de construção (Figura 

5.19). Esta medida permitirá detectar as actividades com maiores custos de assistência 

após venda e que sejam tomadas as medidas correctivas e preventivas adequadas. 

 

Obra

F01_Código
....
L01_Código

<pk>

<fk>

Custos AAV

L01_Código
L02_Descrição
L03_Valor

<pk>

 
Fig. 5.19 - Tabela Custos de assistência após venda 

 
� Realização de testes de segurança, para garantir que os dados fiquem apenas acessíveis 

a utilizadores autorizados e que se mantêm íntegros e livres de ameaças externas. 

� Planeamento de um sistema eficaz de cópias de segurança, automático e periódico, 

que permita em qualquer ocasião repor todos os dados, mantendo-os assim protegidos 

permanentemente de eventuais desastres. Essas cópias podem ser realizadas através da 

Internet, e armazenadas num local seguro. 

� Através da realização do inquérito via Internet, apresentado no capítulo 3, serão 

reunidas mais sugestões de propostas de melhoria ao software por parte dos directores 

de obra e encarregados relativamente ao sistema de informação disponível em obra. 
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CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES                                                                                        
____________________________________ 

 
 6.1 INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo pretende-se sintetizar e destacar as conclusões mais relevantes desta 

dissertação.  

Em primeiro lugar, faz-se uma avaliação do cumprimento dos objectivos e dos resultados 

esperados, de acordo com o projecto inicial. Seguidamente, são explicadas as principais 

limitações para um maior aprofundamento do tema em estudo. São apresentadas as principais 

contribuições para o conhecimento e para a indústria, bem como para a minha formação. Por 

último, são sugeridas algumas propostas de melhoria e de trabalhos futuros a realizar.  

 

 6.2 AVALIAÇÃO DA REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS E DOS 
RESULTADOS ESPERADOS   

 

Todos os objectivos propostos no início desta dissertação, bem como os resultados esperados, 

foram atingidos e até ultrapassados. Os mais significativos são: 

 

� No apuramento das práticas de gestão da empresa constatou-se que esta cumpria todos 

os requisitos avaliados, excepto o que diz respeito à satisfação do cliente (cláusula 

8.2.1 da norma ISO 9001), tendo sido apresentada uma proposta de melhoria; 

�  Foi desenvolvido um modelo de gestão das não conformidades e das reclamações, o 

qual teve uma enorme receptividade por parte da empresa, estando esta neste momento 

a utiliza-lo plenamente; 

�  Foi construído, testado e validado, um sistema informático, o qual está em 

funcionamento, com dados reais, contendo inclusive uma base de dados com cerca de 

1600 reclamações;  

� A utilização da Internet para a recolha e o tratamento de inquéritos foi muito bem 

aceite na empresa, estando esta a utilizar esta ferramenta para a realização de 

inquéritos relacionados com a gestão das obras; 

� Foram apresentadas várias propostas de melhoria a serem desenvolvidas na 

organização em trabalhos futuros, não apenas dentro do âmbito deste projecto, mas 

algumas delas ultrapassando as expectativas e sendo aceites pela organização; 
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� As expectativas iniciais na contribuição para a minha formação técnica e no 

desenvolvimento das minhas capacidades de trabalho e de comunicação foram 

cumpridas e amplamente ultrapassadas. Aprendi a utilizar, na prática, ferramentas 

informáticas fundamentais da actualidade e consegui integrar-me no ambiente de 

trabalho da empresa, desenvolvendo as minhas capacidades individuais e sociais. 

 
6.3 LIMITAÇÕES DA INVESTIGAÇÃO 

 

Esta investigação teve várias limitações, as quais dificultaram o seu desenvolvimento mais 

profundo. Em primeiro lugar, podemos referir o curto espaço de tempo disponibilizado (6 

meses) e a escassez de recursos, bem como o número de pessoas envolvidas. Seria bom que, 

no futuro, projectos deste género, fossem financiados oficialmente, como resultado de 

parcerias entre as universidades, o governo e as empresas. Também seria benéfico que o 

número de empresas envolvidas fosse maior, para que o modelo construído resultasse de mais 

ideias e requisitos diferentes, sendo assim mais abrangente e completo.  

Em segundo lugar, é importante realçar que o tema da qualidade ainda está pouco enraizado 

nas organizações, existindo pouca sensibilidade e a ideia de que a qualidade é ainda vista 

como um objectivo a alcançar no futuro e não como uma necessidade do presente. 

Para além disso, a inexistência de software específico nesta área coloca um grau de 

dificuldade acrescido, pois não existem pontos de partida nos quais nos possamos basear.  

Não podemos deixar de considerar também a limitação devida ao tempo dispendido, numa 

fase inicial e durante o processo, na aprendizagem das ferramentas informáticas necessárias, 

pois as mesmas não fazem parte do currículo do curso. 

Por último, o facto de ser a primeira vez que um projecto com estas características é posto em 

prática, também contribui para criar algumas dificuldades que no futuro serão ultrapassadas, 

por exemplo, a indefinição inicial dos objectivos e a pouca preparação das empresas para o 

acolhimento dos investigadores.   

  

6.4 CONTRIBUIÇÕES PARA O CONHECIMENTO E PARA A 
INDÚSTRIA 

 

6.4.1 CONTRIBUIÇÕES PARA O CONHECIMENTO 
 

O modelo de gestão das reclamações em assistência após venda e de gestão das não 

conformidades desenvolvido constitui uma excelente ferramenta de apoio à gestão de 
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organizações de qualquer ramo (com algumas adaptações no diagrama de classes e no modelo 

relacional) ou de qualquer dimensão (Fig.6.1). É um auxiliar precioso na tomada de decisões 

por parte da gestão de topo do sistema de gestão da qualidade.  

 

 
Fig. 6.1 - Arquitectura do modelo 

 

O modelo proposto consiste em dois sistemas centralizados de informação de apoio à gestão. 

Na fase de execução dos produtos e/ou serviços, o sistema centralizado de informação 

consiste numa base de dados que contém as não conformidades detectadas. Na fase de 

garantia (serviço de assistência após venda), o sistema centralizado de informação contém 

todas as reclamações dos clientes. 

O modelo relacional construído pode ser utilizado com algumas adaptações, dependentes da 

indústria, como suporte para o desenvolvimento de bases de dados, e utilizando qualquer 

linguagem de programação. 

 

6.4.2 CONTRIBUIÇÕES PARA A INDÚSTRIA 
 

Situação anterior (ponto de partida) relativo às não conformidades, acções correctivas e 

preventivas 

A informação referente às não conformidades detectadas nas obras em fase de execução, 

embora exista (fichas de não conformidades, acções correctivas e preventivas), não abrange a 

totalidade das situações não conformes e, para além disso, a consolidação dessa informação 

consiste num processo manual (difícil e moroso). 

Por outro lado, pela análise das fichas das não conformidades, podemos constatar: (1) o 

processo de registo é manual, o que torna as fichas mais difíceis de compreender e de ler, por 
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outras partes; (2) apenas o director de obra e o técnico da qualidade, nas suas visitas às obras, 

abrem fichas de não conformidades. Quando surgem problemas, estes têm que ser 

imediatamente resolvidos. Algumas vezes, não são abertas fichas de não conformidades, por 

vários motivos que, na opinião das equipas de obra são: falta de tempo, falta de hábito, 

inexistência de meios adequados ou incompreensão da importância e da utilidade das fichas 

de não conformidades. 

Algumas fichas de não conformidades estão desactualizas e com campos por preencher.   

 

Situação anterior (ponto de partida) relativo à gestão das reclamações em período de 

garantia 

Relativamente ao processo de gestão das reclamações em período de garantia (serviço de 

assistência após venda), a informação existe e é útil, sendo necessário melhorar o seu nível de 

actualização (data de fecho). No que diz respeito ao tratamento da informação verifica-se que 

está bem classificada, mas que é necessário melhorar a forma como a mesma se encontra 

arquivada, bem como o seu processo de consolidação. Por ultimo, no que diz respeito à 

partilha e à acessibilidade da informação, verifica-se que estas são insatisfatórias e pouco 

utilizadas para melhoria. 

 

Situação actual (com a aplicação informática em funcionamento): 

A aplicação informática desenvolvida permite, em tempo real, a consulta e a edição de 

reclamações dos clientes e de não conformidades, bem como a sua partilha por toda a 

organização. 

O sistema informatizado de fichas de não conformidades, acções correctivas e preventivas 

torna obrigatório o preenchimento de determinados campos e de acordo com parâmetros 

predeterminados, o que é uma grande vantagem em comparação com o sistema anterior 

(manual). 

Na edição de uma reclamação, torna-se possível a consulta da equipa de obra (director de 

contrato, encarregados de obra e directores de obra), bem como dos subempreiteiros e 

fornecedores referentes ao empreendimento, facilitando assim a imputação de 

responsabilidades. A dificuldade na imputação de custos é muitas vezes responsável por 

maiores tempos de resolução das reclamações.    

A associação das reclamações às actividades de construção, permite à organização actuar nas 

actividades críticas, percebendo quais as actividades que têm mais reclamações e maiores 
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custos de resolução, e agir assim em conformidade, tomando as acções correctivas e/ou 

preventivas e as medidas de boas práticas adequadas. 

A base de dados de não conformidades detectadas em obra permite um reforço na ligação 

entre a fase de obra e a fase de garantia, pois ao consultarmos um empreendimento, temos 

disponível toda a informação referente às não conformidades detectadas na fase de obra, bem 

como as não conformidades detectadas na fase de garantia (reclamações). 

Este modelo de apoio à gestão das reclamações e à gestão das não conformidades serve de 

base ao estabelecimento de novos objectivos e metas a cumprir pela organização de topo. 

Seguindo a lógica do ciclo de Deming, o fim de um ciclo dá origem a um novo ciclo, em que 

as não conformidades (incluindo as reclamações dos clientes) não voltam a acontecer ou são 

minimizadas, dando-se início a um movimento de melhoria contínua, a uma melhor imagem 

da organização, a um aumento da satisfação do cliente e à diminuição dos custos em 

assistência após venda, obtendo-se assim margens industriais mais elevadas. 

 

 6.6 TRABALHOS FUTUROS 
 

Apresenta-se seguidamente algumas sugestões de trabalhos futuros a realizar: 

 

6.6.1 MELHORIAS À APLICAÇÃO INFORMÁTICA PARA APOIO À 
GESTÃO DAS RECLAMAÇÕES E DAS NÃO CONFORMIDADES 
 

Custos das reclamações: 

A aplicação informática desenvolvida ainda não inclui os custos de resolução das reclamações 

por actividade de construção. Um dos trabalhos futuros sugerido é a contabilização dos custos 

através da inserção de uma nova tabela com os custos da assistência após venda, que permita 

que, em cada empreendimento, possam ser avaliados os custos por actividade de construção. 

Esta medida permitirá detectar as actividades com maiores custos de assistência após venda e 

que sejam tomadas as medidas correctivas e preventivas adequadas. 

 

Mensagens de aviso: 

Aquando da aproximação da data previsível de resolução de uma reclamação, o sistema deve 

criar avisos automáticos com uma antecedência pré determinada na altura do registo da 

reclamação. 
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Para além disso a aplicação deverá enviar automaticamente e-mails de aviso aos fornecedores 

e subempreiteiros, informando-os do incumprimento dos prazos de resolução das reclamações 

da sua responsabilidade.  

 

Disponibilização da aplicação através da Intranet e da Internet: 

A aplicação deverá estar acessível através da Intranet da organização e também através da 

Internet de modo a que qualquer utilizador autorizado possa utiliza-la a qualquer hora e a 

partir de qualquer lugar. Isto permitirá que os dados disponibilizados pela aplicação estejam 

permanentemente actualizados e possam ser de imediato utilizados. No caso das ocorrências 

em obra, podemos evitar atempadamente a sua repetição em obras similares, pois as 

ocorrências e boas práticas podem ser rapidamente difundidas. Também se sugere a utilização 

de canetas digitais com ligação à Internet para envio imediato de informações relevantes. 

 

Gráficos: 

A aplicação deverá emitir relatórios automáticos contendo gráficos com as taxas de resolução 

das reclamações e as taxas de reclamações por actividades de construção, permitindo assim 

uma melhor análise e interpretação dos dados, para apoio à gestão.  

 

Segurança da aplicação: 

A realização de testes de segurança torna-se imprescindível para garantir que os dados estão 

apenas acessíveis a utilizadores autorizados e que se mantêm íntegros e livres de ameaças 

externas. 

A criação de níveis de acesso diferentes, de acordo com os utilizadores, de forma a proteger 

os dados. 

O registo de tudo o que é feito no programa pelos diferentes utilizadores, permitindo a sua 

consulta posterior, fará com que estes sejam mais cuidadosos e responsáveis.  

O planeamento de um sistema eficaz de cópias de segurança, automático e periódico, tanto 

dos dados como dos sistemas operativos, que permita em qualquer ocasião repor todos os 

dados, mantendo-os assim protegidos permanentemente de eventuais desastres. Essas cópias 

podem ser realizadas através da Internet, e armazenadas num local seguro. 
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6.6.2 ENVOLVIMENTO DOS COLABORADORES 
 

Os requisitos da série de normas ISO 9000:2000 referem a importância do envolvimento das 

pessoas afectas aos processos da organização. Como tal, através da realização do inquérito, 

via Internet, apresentado no capítulo 3, serão reunidas mais sugestões de propostas de 

melhoria ao software por parte dos directores de obra e encarregados, relativamente ao 

sistema de informação disponível em obra. A utilização da Internet para a realização de 

inquéritos apresenta várias vantagens, pois permite atingir simultaneamente todas as obras, 

nos diversos pontos do mundo e de uma forma eficiente, económica e instantânea. A recolha e 

o tratamento dos inquéritos deverão ser uma nova ferramenta a disponibilizar na aplicação 

desenvolvida. 

 

6.6.3 MEDIÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS CLIENTES 
 

O verdadeiro alvo de um sistema de gestão da qualidade é a satisfação dos seus clientes. É 

essencial que a gestão de topo conheça as necessidades correntes e futuras dos seus clientes, 

recolhendo periodicamente as suas opiniões. 

Isto pode ser conseguido facilmente através do lançamento de um inquérito via Internet, em 

que no final do período de garantia é solicitado o seu preenchimento ao cliente, com o 

objectivo de medir a sua satisfação e também para atingir a melhoria contínua, superando 

sempre as expectativas. 

 

Lanço o desafio… 
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___________________________________________ 

 

 
 
 

Lista de verificação dos requisitos normativos 
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Lista de verificação de requisitos normativos 

 
 

Requisitos para avaliação do sistema de gestão da qualidade e ambiente 

 
1. Objectivo e âmbito de aplicação 

 
Verificação do cumprimento dos requisitos do sistema de gestão da qualidade e ambiente relacionados com a gestão das reclamações em período 

de garantia, com o controlo do produto não conforme e respectivas acções correctivas e preventivas. Esta lista de verificação foi preenchida 

através da consulta dos procedimentos documentados da empresa. 

 

2. Lista de Verificação 
 

ISO 

9001:20

00 

ISO 

14001:2

004 

Sistema integrado de gestão da qualidade e 
ambiente 

 

S, N 

OU NA Referência ao manual da qualidade e/ou procedimentos 

4.2.4 4.5.4 
CONTROLO DOS REGISTOS 

 Procedimento: Controlo de documentos e registos do sistema de gestão integrado  

Procedimento: Controlo de cópias de segurança informáticas  

01 

 

 

 

A organização assegura que existe um procedimento 

documentado para definir os controlos necessários para 

a identificação, armazenagem, protecção, recuperação, 

tempo de retenção e eliminação dos registos? 

 

S Os registos são guardados de forma a evitar a sua deterioração. São utilizadas capas, 
pastas ou outros métodos que garantam a sua preservação e são também identificados, 
de modo a que qualquer utilizador que deles necessite lhes possa aceder com facilidade. 

Os registos estão ordenados em arquivos físicos e/ou informáticos previstos para esse 
fim, e são controlados através do impresso Mapa de controlo de registos.  

Quando contratualmente estabelecido, os registos estão disponíveis para consulta ou 

avaliação pelo cliente ou seu representante, pelo período estabelecido e acordado em 

contrato. 
Arquivo de registos  

a) O período de retenção dos registos encontra-se mencionado no Mapa de 
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controlo de registos, conforme contratualmente requerido, por imposição legal 
ou conforme definido internamente em função da utilidade. 

b) Cumprido este período de tempo e quando seja necessária a destruição dos 
registos em papel, por falta de espaço, ou outro motivo relevante, a área 
responsável pelo seu arquivo solicita autorização escrita à Administração para 
a efectuar a sua destruição. 

 
8.2. MEDIÇÃO E MONITORIZAÇÃO   

8.2.1 SATISFAÇÃO DO CLIENTE   
01 

 

 

 

02 

 

A organização monitoriza a informação relativa à percepção do 

cliente quanto à organização ter ido ao encontro dos seus 

requisitos? 

 

A organização determina os métodos para a obtenção e a 

utilização desta informação? 

 
N 

 
 
 
 

N 

 
 
 

 
  S, N 

OU NA Referência ao manual da qualidade e/ou procedimentos 

8.3. 4.4.7 

4.5.3 
CONTROLO DO PRODUTO NÃO CONFORME  Procedimento: Acções correctivas e preventivas  
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01 

 

 

 

02 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

04 

 

A organização assegura que o produto que não está 

conforme com os requisitos do produto é identificado 

e controlado? 

 

Os controlos e correspondentes responsabilidades e 

autoridades para o tratamento do produto não 

conforme estão definidos num procedimento 

documentado? 

 

A organização assegura que são tomadas medidas 

apropriadas relativas a produto não conforme após 

entrega/utilização? 
 

A organização assegura que o produto não conforme 

é corrigido e sujeito a rectificação, demonstrando 

conformidade após a rectificação? 

S 
 
 
 
 
 
 

S 
 
 
 
 
 
 

S 

 
 
 

 
S 

É feito o registo da não conformidade na “Ficha de não conformidades, acções 

correctivas ou preventivas” e é feita a descrição da situação no mapa de controlo das 

não conformidades 

 

É feito o envio da ficha de não conformidades, acções correctivas e preventivas para o 

responsável pela resolução da não conformidades, que analisa as causas e determina as 

acções (correcção, acção correctiva ou acção preventiva).  

 

 

 

São tomadas acções de correcção, acções correctivas ou preventivas no controlo do 

produto não conforme. 

 

 

Após a conclusão de uma acção correctiva ou preventiva verifica-se se a acção está 

totalmente implementada e se o seu resultado foi eficaz para eliminar as causas da não 

conformidade. 

8.5. MELHORIA   

8.5.2. 4.5.3 ACÇÕES CORRECTIVAS  Procedimento: Acções Correctivas e Preventivas 

01 

 

 

 

02 

 

 

A organização assegura que existe um procedimento 

documentado para rever as não conformidades, 

incluindo as reclamações dos clientes? 

 

A organização assegura que existem procedimentos 

documentados para determinar as causas das não 

conformidades?  

S 

 
 
 
 

S 
 
 
 

Após a conclusão de uma acção correctiva, verifica-se se a acção está totalmente 

implementada e se o seu resultado foi eficaz para eliminar as causas da não 

conformidade. 

 

É feita a análise das causas prováveis das não conformidades.  
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03 

 

 

 

04 

 

A organização assegura que existem procedimentos 

documentados para determinar e implementar as 

acções necessárias? 
 

A organização assegura que existem procedimentos 

documentados para garantir o registo dos resultados 

das acções empreendidas? 

 
S 
 
 
 
 
 

S 

 

O responsável da área de resolução da não conformidade determina a acção correctiva, 

define os meios necessário, resultados esperados, data de implementação e o 

responsável pela acção. 

 

Os resultados da avaliação da eficácia das acções correctivas são registados na ficha de 

não conformidades, acções correctivas e preventivas no campo reservado para o efeito. 

8.5.3. 4.5.3 ACÇÕES PREVENTIVAS  Procedimento: Acções correctivas e preventivas  

01 

 

 

 

02 

 

 

 

03 

 

 

 

 

04 

A organização assegura que existem procedimentos 

documentados para identificar não conformidades 

potenciais e suas causas? 

 

A organização assegura que existem processos 

documentados para garantir o registo dos resultados 

das acções empreendidas? 

 

A organização assegura que existem procedimentos 

documentados para avaliar a necessidade de acções 

para prevenir a ocorrência de não conformidades? 

 

A organização assegura que existem processos 

documentados para a revisão das acções 

empreendidas? 

S 
 
 
 
 
 
 

S 
 

 
 
 

S 

 
 
 
 

S 

 
 

É feita a análise das causas prováveis das não conformidades 

 

 

 

Os resultados da avaliação da eficácia das acções preventivas são registados na ficha de 

não conformidades, acções correctivas ou preventivas, no campo reservado para o 

efeito. 

 

O responsável da área de resolução da não conformidade determina a acção preventiva, 

define os meios necessário, resultados esperados, data de implementação e o 

responsável pela acção 

 

Após a conclusão de uma acção preventiva verifica-se se a acção está totalmente 

implementada e se o seu resultado foi eficaz para eliminar as causas da não 

conformidade. 
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1. OBJECTIVO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO 
 

Apuramento das práticas existentes na partilha, levantamento e controlo das 
principais ocorrências, situações não conformes e casos de boas práticas em obra, com o 
objectivo de identificar oportunidades de melhoria na organização. 

Este Inquérito destina-se a directores de obra e encarregados de obra nas visitas às 
obras. 
 
2. IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÂO DA OBRA EM ESTUDO 
 

2.1 IDENTIFICAÇÃO 
 
Data da visita: ____/___/2007 
 
Nome da obra: ________________________________________________________ 
 
Localização: __________________________________________________________ 
  
Intervenientes contactados: _____________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 

2.2 DESCRIÇÂO 
 

Tipo de empreendimento Tipo de obra Tipo de cliente 

Edifício de habitação  Tradicional  Público  

Edifício de escritórios  Concepção / construção  Privado  

Edifício de habitação e escritórios  Gestão da construção  Misto  

Hotel  Concessão   

Outro:   

 
 

Situação actual Arquitectura 

Movimentação de terras  Área bruta de implantação (m2)  

Fundações / contenções  Área bruta de construção (m2)  

Levantamento da estrutura  Nº pisos elevados  

Acabamentos  Nº pisos enterrados  
 
 
3. QUESTIONÁRIO 
 
3.1 Planos e Procedimentos na Obra: 
 

a) Existência de Planos / Programas     
 

Planos: S N 

 Existe plano da qualidade?   

Existe plano ambiental?   

Existe plano de segurança?   
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S (Sim) N (Não) 
 

b) Existência de procedimentos documentados 
 

Procedimentos documentados: S N 

Acções correctivas (AC)   

Acções preventivas (AP)   

 
 
3.2 Reclamações: 
 

a) Existem Reclamações do cliente?  
 

Se sim, quais? 
 

Incumprimento de prazos      

Incumprimento requisitos do cliente  

Qualidade do produto  

Outro:  

 
 
b) Existem Reclamações de outras entidades?   
 

Se sim, quais? 
 

Entidade: Reclamação: 

Entidade: Reclamação: 

Entidade: Reclamação: 

 
 

3.3 Qualidade: 
 

c) Na sua Obra, quais as percentagens de Não - Conformidades detectadas? 
 

Tipo de não conformidade:  [0-5] % [6-10] % [11-20] % [21-30] % > 30% 

Recepção de materiais      

Durante o processo      

Controlo do produto final      

Outra:      

 
 
 
 
 
 
 
 

S  N  

S  N  
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d) Processo de tratamento e resolução das não – conformidades (NC) 
 

 S N 

Quando é detectada uma NC, é feito o seu registo?   

É determinada a análise das causas prováveis da NC?   

Após a conclusão das AC/AP verifica-se se a acção está totalmente implementada e se o 
resultado foi eficaz?   

São registados os resultados da avaliação das AC/AP?   

 
 
e) Sente falta de alguma informação, como procedimentos ou regulamentos em 

obra? 
 
Se sim, quais? 

 

 

 

 

 

 
 
f) Que principais ocorrências e boas práticas ocorreram em Obra?  
 

 Foi 
registada? 

Foi 
partilhada? 

Recebeu 
informação 
/opinião de 
outra obra? 

Ocorrências e boas práticas: S N S N S N 

       

       

       

       

       

 
 
 
 
 
 
 

S  N  
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g) Sugestões 
 

 

 

 

 

 
 
4. DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS 
 
NC – Não - Conformidade 
AC – Acção Correctiva 
AP – Acção Preventiva 
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ANEXO III 
___________________________________________ 

 
 
 

Inquérito disponibilizado na Internet no endereço  
http:\\silviachaves.tripod.com\ 
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