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1. OBJETIVO 

Assegurar que os produtos não conformes com relação aos seus requisitos sejam identificados e 
controlados evitando a sua utilização ou instalação não intencional e estabelecer os métodos para 
implementação de ações corretivas, ações preventivas e ações de melhoria, visando eliminar causas de 
não conformidades reais, prevenir a ocorrência de não conformidades potenciais e propor ações de 
melhoria para o sistema. 

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 NBR ISO 9001:2008 e PBQP-H SiAC Nível A; 

 Registro de inspeção; 

 Registro de reclamações do cliente; 

 Registro de análise crítica pela direção; 

 Relatórios de auditoria; 

 Relatórios de avaliação de Assistência Técnica. 
 

3. RESPONSABILIDADES 

3.1 – Almoxarife 

 Identificar e registrar os materiais não conformes; 

 Abertura do PA para solucionar possíveis não conformidades ou propor melhoria contínua do 
processo. 

3.2 – Engenheiro da Obra / Estagiário / Mestre de Obras  

 Identificar e registrar o serviço não conforme; 

 Abertura do PA para solucionar possíveis não conformidades ou propor melhoria contínua do 
processo. 

3.3 – Responsável pela área envolvida 

 Abertura do PA para solucionar possíveis não conformidades ou propor melhoria contínua do 
processo. 

3.4 – Representante da Direção / Comitê da Qualidade 

 Atualizar a planilha de controle de plano de ação, monitorando todos os registros dos PAs; 

 Definir a ação a ser tomada ou designar um colaborador para proporcionar a solução;  

 Analisar criticamente a eficácia dos planos de ações. 

4. PROCEDIMENTOS 

4.1 - Controle de Produto Não – Conforme 

4.1.1 - No caso de materiais: 

 O Almoxarife deve identificar os materiais não conformes no momento de seu recebimento, 
ou no armazenamento, levando em consideração o Catálogo de Materiais e/ou especificações 
de projetos; 

 Registrar na FVM – Ficha de Verificação de Materiais, a ocorrência da não conformidade do 
material no recebimento, entrando em contato com o Engenheiro ou Encarregado; 

 Abrir um Plano de Ação – PA (FORM. 28) para registrar a ocorrência de não conformidade do 
material durante o seu armazenamento; 

 O Engenheiro / Encarregado avaliará a disposição para o produto não conformidade, 
registrando a providência tomada na FVM e/ou no PA, conforme o caso. 
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4.1.2 - No caso de serviço: 

 O Estagiário / Técnico deve Identificar os serviços não-conformes no momento da inspeção 
dos mesmos, levando em consideração os PES - Procedimento de Execução de Serviços, e 
especificações de projetos; 

 Descrever o problema e a solução adotada no campo específico da FVS - Ficha de Verificação 
de Serviço; 

 Comunicar ao Engenheiro no caso de problemas considerados críticos, ou seja, que 
necessitem de auxilio técnico para sua solução; 

 Notificar as equipes envolvidas para tomada das devidas providências; 

 Reinspecionar o serviço quando a medida para solucionar o problema for o retrabalho; 

 O Engenheiro deve registrar as não conformidades detectadas durante a inspeção final e 
entrega da obra ao cliente, registrando a solução adotada no PA. 

 
4.2 – Ação Corretiva e Preventiva 

As ações corretivas visam evitar a repetição de não uma, mas várias não conformidades atuais, 
podendo ser detectadas a qualquer tempo pelo Grupo Gestor da Qualidade, Representante da 
Direção, Responsável pelo setor, tomando como base as auditorias internas e externas, medições e 
monitoramentos, reclamações de clientes e outros. 

Da mesma forma pode ocorrer para ações preventivas, sendo que neste caso o objetivo é prevenir a 
ocorrência de problemas potenciais e contribuir para o bom desempenho de uma atividade ou 
processo, tomando como base processos e operações de trabalho que afetam a qualidade do serviço, 
registros da qualidade, reclamações de clientes e outros. 

4.2.1 - Uma ação corretiva ou preventiva deverá ser aberta por qualquer funcionário, utilizando o PA 
(FORM. 36), quando gerada por Reclamação do Cliente, identificação de produtos não conformes ou 
Auditorias Internas e externas, sempre que uma não conformidade ocorrer, ou no caso de 
reincidência de pequenos problemas.  

4.2.2 - O Plano de Ação deve está caracterizado pela natureza da ação (ação corretiva, ou ação 
preventiva), identificando a origem da ação, numerando conforme informações da Planilha de 
Controle de Plano de Ação e considerando as etapas abaixo descritas: 

•Não conformidade, problema ou aspecto a ser melhorado: descrever o problema 
identificado; 

•Estudo detalhado: investigação das causas de não conformidades, análise e definição 
daquela(s) que pode(m) causar sua repetição; 

•Ação imediata / Disposição: ação imediata tomada para sanar os efeitos de não-
conformidades reais (Ação Corretiva); 

•Detalhamento da ação: determinação da ação a ser tomada e planejamento da mesma 
(atividades, responsáveis, prazos e situação). Esta ação deve ser apropriada ao impacto dos 
problemas encontrados.   

4.2.3 - O Representante da Direção analisa criticamente a eficácia da ação corretiva, fundamentado 
em evidências objetivas (fatos e dados). Caso a ação corretiva ou preventiva tenha sido eficaz, 
encerra-se o processo, caso contrário, retorna-se à analise da causa reiniciando o processo, 
registrando a conclusão da análise crítica no Plano de Ação (FORM. 28). 

4.3 - Melhorias 

 Mesmo que o sistema não sinalize problemas, podem ser implementadas ações que 
promovam a melhoria dos processos, monitoramentos, execução de serviços, medições etc. a 
sistemática é similar à apresentada no item acima (4.2). 
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4.3.1 - Considerar as seguintes etapas na abertura de um PA - Plano de Ação para propor uma ação 
de melhoria: 

•Não conformidade, problema ou aspecto a ser melhorado: descrever a melhoria proposta 
ao sistema de gestão da qualidade; 

•Estudo detalhado: análise dos impactos, fruto da interação entre os processos, que esta 
melhoria possa causar no sistema. Devem ser previstos neste estágio os resultados 
esperados; 

•Ação imediata / Disposição: não é aplicável para ação de melhoria;  

•Detalhamento da ação: determinação da melhoria a ser implementada e planejamento da 
mesma (atividades, responsáveis, prazos e situação).  

4.3.2 - O Representante da Direção analisa criticamente a eficácia da melhoria proposta num prazo 
suficiente para as devidas conclusões, fundamentadas em evidências objetivas (fatos e dados). Caso a 
melhoria tenha gerado resultados positivos, encerra-se o processo, caso contrário, mantém-se o 
processo aberto e faz-se um novo estudo sobre a implantação e ajustes necessários, registrando na 
conclusão da análise crítica do Plano de Ação (FORM. 28). 

5. FORMULÁRIOS E MODELOS CORRELATOS 

 FORM. 28 – Plano de Ação;  

 Planilha de Controle de Plano de Ação. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 
LUIS CARLOS LOUREIRO ABRANTES                      24 / 01 / 2012    

Aprovado por: 
LUIS CARLOS LOUREIRO ABRANTES                     24 / 01 / 2012    

Representante da Direção                                               Data Representante da Direção                                               Data 



 

 


