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CAPÍTULO IX 
PLANO DE GESTÃO DA QUALIDADE 
O CASO UNIVERSIDADE FEDERAL 

“Se você pode sonhar, pode fazer” 
Walt Disney 

Qualidade é um tema complexo que envolve diversas variáveis e tem abrangência 
multidisciplinar. Desta constatação decorre que Qualidade pode e deve ser aplicada em todos os 
níveis e setores de qualquer instituição, quer seja uma indústria, quer seja uma prestadora de 
serviços, pública ou privada. 
 
É flagrante a expansão que o movimento em prol da Qualidade Total experimentou deste o final 
da década passada no que diz respeito ao Brasil, explicitados através da edição do Programa 
Brasileiro da Qualidade e Produtividade (PBQP), da edição do Código de Defesa do 
Consumidor1, e a implantação do Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ). 
 
Segundo dados do Comitê Brasileiro da Qualidade (CB-25) da ABNT2 , até meados de 2004 
haviam sido certificadas 4132 empresas e emitidos 4659 certificados das Normas da Série NBR 
ISO 9000/20003. 
 
A tabela IX.1 mostra o histórico dos certificados ISO 9000 no Brasil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CB-25 
da ABNT 

 

 
                                                           
88 Lei no. 8.078 de 11/09/90. 
89 http://200.20.212.34/cb25i/ano_calendario.asp?Chamador=CB25. 
90 Equivalente brasileira da ISO 9000. 

Tabela IX.1 – Histórico dos Certificados ISO 9000  

Ano Empresas 
Certificadas 

Certificados 
Emitidos 

Empresas 
Acumulado 

Certificados 
Acumulado 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

13 
13 
47 
95 

278 
268 
473 
743 
1122 
1152 
1985 
1811 
2199 
2486 
703 

18 
18 
64 

131 
378 
365 
678 
985 
1465 
1396 
2363 
2106 
2444 
2778 
778 

13 
26 
73 

168 
446 
714 
1187 
1930 
3052 
4204 
6189 
8000 

10199 
12685 
13388 

18 
36 

100 
231 
609 
974 
1652 
2637 
4102 
5498 
7861 
9967 

12411 
15189 
15967 

Fonte: CB-25 da ABNT 
 
 A tabela IX.2 mostra o histórico dos certificados ISO 9000 no Brasil 
   

Tabela IX.2 - Certificados Válidos com Marca de Credenciamento Inmetro ISO14001 

Ano Empresas 
Certificadas 

Certificados 
Emitidos 

Empresas 
Acumulado 

Certificados 
Acumulado 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

2 
3 
45 

172 
191 
137 

2 
3 
51 

203 
210 
143 

2 
5 
50 

222 
413 
550 

2 
5 
56 

259 
469 
612 

Fonte: http://www.inmetro.gov.br/gestao14001/certificadora_ano.asp?Chamador=INMETRO14 
 
 

As Instituições Federais de Ensino Superior (IEF's) são instituições que têm zelado pela 
Qualidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão, formando profissionais que têm se 
destacado no mercado. Mas há uma grande diferença entre ser uma instituição reconhecida pela 
Qualidade dos profissionais que lança no mercado e ser uma instituição que tenha um processo 
dinâmico de Gestão da Qualidade Total implantado e difundido em todos os níveis da instituição. 
 
Pelo que foi exposto podemos dizer que, vivemos a era da Qualidade Total no Brasil no final do 
segundo milênio. Com ela, as instituições firmaram sua posição de destaque no cenário nacional. 
Sem ela, ficaram na contramão da história. Portanto, para o futuro das instituições, a Qualidade 
Total não é propriamente uma opção. É um imperativo. De sobrevivência e liderança. 
No entanto, Qualidade não é uma palavra mágica, espécie de aspiração utópica, sempre 
desejada, mas nunca alcançada. Qualidade é algo concreto, palpável, discernível, quase sempre 
mensurável, e que resulta do esforço de todos, porém organizado e orientado segundo um 
conjunto de objetivos coerentes e racionalmente ordenados. E é isto que propomos neste 
capítulo, ou seja, apresentar um Plano de Gestão da Qualidade - PGQ numa instituição 
acadêmica, a universidade pública. 
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O PGQ é o documento básico que norteia todas as ações de busca da Qualidade Total na 
Universidade. A seguir apresentaremos uma proposta de PGQ para uma Universidade Pública. 
 
IX.1 Missão 
O sucesso de um esforço coordenado, tal como o que exige o PGQ, começa com uma Missão 
claramente definida. Esta visa a orientar os esforços de todos para uma mesma direção, de tal 
forma que ao se desenvolver um projeto ou mesmo se executar uma atividade, ninguém perca de 
vista a direção, o alvo a ser atingido.  
 
A Missão de uma universidade pública, portanto, é a de formar  cidadãos e gerar saber que 
atendam as demandas sociais, culturais, científicas e tecnológicas da sociedade a curto, médio e 
longo prazos, através das atividades de ensino,  pesquisa e extensão. 
 
Por outro lado, Qualidade Total não pode ser vista como uma função da responsabilidade de um 
único Departamento ou mesmo de uma única Diretoria.  É fundamental que todos os 
funcionários, seja qual for a Instituição a que pertençam, percebam o processo de busca da 
Qualidade Total como sendo um objetivo estratégico e, desta forma, liderado pelo executivo 
principal da Instituição. Assim sendo, a Administração Superior - Reitoria - estará assumindo a 
Liderança do Processo de Busca da Qualidade Total. Identificar quais são os clientes da 
Instituição, medir a Qualidade percebida por eles, desenvolver projetos que levem a sua 
melhoria, envolver todos os funcionários em esforços de aprimoramento contínuo, nada disto 
ocorrerá sem a necessária sustentação da Liderança da Alta Direção. 
 
 
IX.2 Plano de Ação 
O Plano de Ação propõe um caminho por onde a Instituição deve iniciar a sua jornada na busca 
da Qualidade Total.  Ele é formado por um conjunto de Macro Objetivos, estabelecidos em 
função da Missão, que por sua vez são desdobrados em Objetivos Específicos. Cada Objetivo 
Específico diz “O Que” deve ser feito. Para cada um deles deve ser explicitado “Quem” é o 
responsável por sua execução, “Como” ele deve ser executado (o método de implantação) , “Por 
Que” ele deve ser executado (os resultados que se pretendem alcançar)  e “Quando” está 
prevista a sua execução (o cronograma). 
 
O Anexo I apresenta o esboço do Plano de Ação, contendo a Missão, os Macro Objetivos e 
respectivos Objetivos Específicos, o Responsável por cada um deles, o Método de Implantação, 
o Custo associado, os Benefícios, o Local e o Cronograma. Este Plano de Ação foi estruturado 
através da combinação de três Ferramentas da Qualidade: O Diagrama de Árvore, o 5W2H e o 
Cronograma. 
 
 
IX.3 Objetivos do Plano de Ação 
Comprometimento da Alta Direção, satisfação total dos clientes, envolvimento de todos os 
funcionários, aprimoramento contínuo de processos / produtos / serviços, estabelecimento de 
indicadores da Qualidade, definição de metas, avaliação constante dos resultados alcançados 
são elementos vitais do processo de Busca da Qualidade Total que são valorizados e definidos 
nos Macro Objetivos e Objetivos Específicos do Plano de Ação. 
 
A tabela 9.1 mostra a relação entre os cinco Macro Objetivos e os dezessete Objetivos 
Específicos propostos. 

 

Tabela 9.1 - Macro Objetivos e Objetivos Específicos 
Macro-Objetivo 1 Comprometer a Alta Direção 

Objetivo Específico 1.1 Instituir o Comitê Reitor da Qualidade - CRQ 
Objetivo Específico 1.2 Instituir os Comitês Diretores da Qualidade - CDQ’s 
Objetivo Específico 1.3 Instituir os Grupos Executivos da Qualidade - GEQUAL’s 

Macro-Objetivo 2 Comprometer a Corpo Funcional 
Objetivo Específico 2.1 Disseminar Conceitos Básicos da Qualidade Total 
Objetivo Específico 2.2 Operacionalizar Mecanismos de Participação 
Objetivo Específico 2.3 Pesquisar Periodicamente o Grau de Satisfação dos Funcionários 

Macro-Objetivo 3 Identificar os Clientes  
Objetivo Específico 3.1 Definir e Priorizar as Características da Qualidade percebidas pelos Clientes 
Objetivo Específico 3.2 Definir Indicadores da Qualidade para as Características Priorizadas 
Objetivo Específico 3.3 Acompanhar e Avaliar os Indicadores da Qualidade 
Objetivo Específico 3.4 Pesquisar Periodicamente o Grau de Satisfação do Clientes 

Macro-Objetivo 4 Aprimorar os Processos com Foco na Satisfação dos  Clientes e dos 
Funcionários 

Objetivo Específico 4.1 Estabelecer Metas de Melhoria da Qualidade 
Objetivo Específico 4.2 Identificar os Processos para Alcançar as Metas Estabelecidas 
Objetivo Específico 4.3 Constituir Grupos de Melhoria dos Processos 
Objetivo Específico 4.4 Desenvolver Projetos de Melhoria dos Processos 

Macro-Objetivo 5 Credenciar Laboratórios 
Objetivo Específico 5.1 Identificar Laboratórios 
Objetivo Específico 5.2 Preparar Processo de Credenciamento 
Objetivo Específico 5.3 Obter Credenciamento 

 
 
IX.4 Descrição dos Objetivos 
MACRO-OBJETIVO 1: Comprometer a Alta Direção 
Para o sucesso da Gestão da Qualidade Total na Universidade, que chamaremos de Gestão da 
Qualidade Universitária, é preciso operacionalizar uma Estrutura de Gestão da Qualidade, a fim 
de internalizar o valor Qualidade na cultura universitária. A figura 9.1 mostra a Estrutura da 
Gestão da Qualidade. 

 
A Estrutura deverá ser constituída pelos seguintes órgãos colegiados 
♦ Comitê Reitor da Qualidade - CRQ 
♦ Secretaria Executiva da Qualidade - SEQUAL 
♦ Comitês Diretores das Unidades - CDU’s 
♦ Grupos Executivos da Qualidade - GEQUAL’s 
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Objetivo Específico 1.1: Instituir o Comitê Reitor da Qualidade 
Deverá ser o principal agente da Estrutura de Gestão da Qualidade, responsável por liderar todo 
o processo de Qualidade Total em âmbito corporativo. Será constituído pelo Reitor, Vice-Reitor, 
Pró-Reitores, Prefeito e Decanos, que atuarão com base na Missão e Objetivos do PGQ, 
efetuando o acompanhamento e a avaliação da sua execução. 
 
Sua operacionalização se dará através de : 
1. Emissão de documento pelo Reitor instituindo o Comitê Reitor da Qualidade (CRQ), a 

Secretaria Executiva da Qualidade (SEQUAL), os Comitês Diretores das Unidades (CDU’s) e 
os Grupos Executivos da Qualidade (GEQUAL’s); 

2. Nivelamento básico de seus membros quanto à Gestão da Qualidade Universitária, a ser 
aplicada pela SEQUAL; 

3. Elaboração de agenda de reuniões de trabalho, com o suporte do Secretário Executivo da 
Qualidade. 

 
Secretaria Executiva da Qualidade - SEQUAL 
Estará subordinada a Pró-Reitoria de Extensão, devendo ser coordenada pelo próprio Pró-Reitor 
o qual terá as seguintes responsabilidades: 
• Dar suporte técnico/administrativo à atuação do Comitê Reitor da Qualidade com base na 

Missão e nos Objetivos do PGQ; 
• Dar suporte técnico à atuação dos Comitês Diretores das Unidades e dos Grupos Executivos 

da Qualidade, com base nas diretrizes do Comitê Reitor da Qualidade, orientando-os quanto 
aos aspectos conceituais e metodológicos; 

• Prover consultoria técnica permanente em assuntos de Qualidade Total; 
• Manter registros atualizados e condensados das atividades e resultados da Gestão da 

Qualidade Total na Universidade. 
 
Para cumprir suas responsabilidades, a SEQUAL deverá utilizar os recursos da Pró-Reitoria de 
Extensão, bem como poderá buscar suporte técnico complementar de outras Unidades. 
 
Objetivo Específico 1.2: Instituir os Comitês Diretores das Unidades 
Cada Unidade deverá constituir um Comitê Diretor da Unidades (CDU), responsável por liderar a 
Gestão da Qualidade Universitária no âmbito setorial, composto pelo Diretor,  seus colaboradores 
diretos e outros, caso julgue necessário. Atuarão na elaboração de Planos Setoriais, efetuando o 
acompanhamento e a avaliação de sua execução, e reportando-se ao CRQ. 
 
Sua operacionalização deverá se dar por meio de : 
• Indicação dos membros dos Comitês Diretores; 
• Nivelamento básico de seus membros quanto à Gestão da Qualidade Universitária, a ser 

aplicado pela SEQUAL; 
• Elaboração de agenda de reuniões de trabalho, com suporte do Coordenador do Grupo 

Executivo da Qualidade - GEQUAL de sua respectiva Unidade. 
 
Objetivo Específico 1.3: Instituir os Grupos Executivos da Qualidade-GEQUAL 
Para dar suporte à atuação dos Comitês Diretores da Qualidade deverá existir um Grupo 
Executivo da Qualidade - GEQUAL em cada Unidade, constituído por um Coordenador e por 
Disseminadores da Qualidade em número adequado às características de cada Unidade. O 
trabalho  destes Grupos será de fundamental importância para o sucesso de todo o processo, 
uma vez que atuarão como núcleos técnicos de apoio sendo, essencialmente, multiplicadores 
permanentes de conhecimento visando a assegurar a auto-sustentação do processo em suas 
respectivas unidades. 

 
Aos Disseminadores da Qualidade caberá assegurar o perfeito entendimento dos conceitos e 
princípios fundamentais, bem como a prática adequada, em suas áreas de especialidade, das 
metodologias e ferramentas empregadas na Gestão da Qualidade Total, sob a orientação dos 
seus respectivos Coordenadores da Qualidade. 
 
A operacionalização de cada GEQUAL deverá se dar por meio de: 
• Indicação do Coordenador da Qualidade pelo respectivo Diretor da Unidade, com base em 

perfil definido; 
• Capacitação dos Coordenadores da Qualidade por meio de programa de treinamento a ser 

aplicado pela SEQUAL; 
• Seleção dos Disseminadores da Qualidade, com base em perfil definido; 
• Capacitação dos Disseminadores da Qualidade por meio de programa de treinamento a ser 

aplicado pela SEQUAL. 
 
Nos aspectos conceituais e metodológicos da Gestão da Qualidade Universitária, caberá a 
SEQUAL dar suporte e orientar todos os Coordenadores/Disseminadores, de modo a assegurar 
a eficácia da atuação dos GEQUAl’s e a unidade de todo o processo na Universidade. Esta 
Estrutura deverá administrar as ações de Qualidade Total, corporativas e setoriais, que serão 
desenvolvidas através dos Mecanismos de Participação a serem disponibilizados. Os 
Mecanismos de Participação contarão com um menu de metodologias e ferramentas da 
Qualidade, cujo conteúdo poderá ser selecionado para aplicação pelos participantes conforme as 
ações específicas em prol da Qualidade Universitária em que estiverem envolvidos. 
 
MACRO-OBJETIVO 2: Comprometer o Corpo Funcional 
A Gestão da Qualidade Universitária deverá ser efetivamente institucionalizada e corporativada 
na Universidade. Todos os funcionários, docentes e técnico-administrativos, sem exceção, 
precisam participar do grande esforço de aprimoramento contínuo das três funções básicas da 
Universidade - ensino, pesquisa e extensão. 
 
Objetivo Específico 2.1: Divulgar Conceitos Básicos 
Deverão ser divulgados, para todos os funcionários, programas de educação e treinamento 
corporativos e setoriais, a fim de capacitá-los continuamente para a Gestão da Qualidade 
Universitária. Tal tarefa será de responsabilidade da SEQUAL, no âmbito corporativo, e dos 
GEQUAL’s, no âmbito setorial, que deverão zelar pela adequada integração e alinhamento dos 
programas. Como programa básico, deverão ser amplamente difundidos os conceitos e 
princípios fundamentais da Gestão da Qualidade Universitária, bem como o seu menu de 
metodologias e ferramentas. 
 
Objetivo Específico 2.2: Operacionalizar Mecanismos de Participação 
Os CDQ’s deverão estimular a participação de todos os funcionários, favorecendo a criação de 
Mecanismos de Participação - Times de Trabalho Auto-Dirigidos, Círculo de Controle da 
Qualidade, Programa de Sugestões, Grupos de Clima etc, orientando as ações para alcançarem 
metas específicas. 
 
Estes Mecanismos contarão com o menu de metodologias e ferramentas, cujo conteúdo poderá 
ser selecionado pelos participantes para aplicação conforme as ações específicas da Gestão da 
Qualidade Universitária em que estiverem envolvidos, contando, para isto, com o apoio dos 
GEQUAL’s, bem como da SEQUAL.  
Objetivo Específico 2.3: Medir o Grau de Satisfação dos Funcionários 
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Pessoas insatisfeitas com o seu trabalho, com a Instituição em que trabalham, ou mesmo com a 
sua vida pessoal, podem comprometer totalmente os objetivos pretendidos. O vínculo estreito 
entre a satisfação dos funcionários e a satisfação dos clientes cria uma relação de co-
responsabilidade entre a Alta Direção da Universidade e os funcionários. A Qualidade de vida 
profissional e pessoal dos funcionários é um fator crítico de sucesso para todo o processo. 
 
Os CDQ’s deverão implementar planos de melhoria da Qualidade de vida elaborados a partir da 
voz dos clientes internos4. Para captá-la, deverá ser desenvolvido um projeto corporativo de 
clima organizacional, que será a base para a construção de um processo de pesquisa científica e 
periódica de medição da satisfação dos clientes internos - funcionários em geral. Os planos de 
melhoria da Qualidade de vida deverão dar prioridade às ações sobre os pontos críticos 
levantados nas pesquisas de clima e por outros meios. 
 
MACRO-OBJETIVO 3: Identificar os Clientes 
A Gestão da Qualidade Universitária deverá estar essencialmente voltada para proporcionar aos 
clientes externos - das atividades de ensino, pesquisa e extensão - um valor sempre crescente, 
por meio de fornecimento de serviços e/ou produtos com a Qualidade esperada pela comunidade 
assegurando, com isto, a sua satisfação. As percepções da Qualidade acontecem quando o 
cliente externo entra em contato com algum aspecto da Universidade em suas diversas 
interações com ela, ou seja, nos “Momentos da Verdade”5. 
 
Objetivo Específico 3.1: Definir e Priorizar as Características da Qualidade percebidas pelos 
Clientes Externos 
Tudo o que se mede pode ser aprimorado. Medir a Qualidade é um pré-requisito básico para se 
aprimorar a Qualidade percebida pelos clientes externos, em nível de ensino, pesquisa e 
extensão. 
 
O ponto de partida, portanto, é identificar as suas necessidades e expectativas nos “momentos 
da verdade” e traduzí-las em Características da Qualidade por eles percebidas nos serviços, 
destacando as mais importantes (poucas vitais - vital few) das menos importantes (muitas triviais 
- trivial many)6. 
 
Isto será realizado ouvindo-se a voz dos clientes externos. Neste sentido, deverá ser conduzido 
por cada GEQUAL, com o suporte da SEQUAL, um projeto-piloto de pesquisa da satisfação dos 
clientes externos. 
 
Objetivo Específico 3.2: Definir Indicadores da Qualidade para as Características Priorizadas 
A pesquisa inicial da satisfação dos clientes externos deverá perseguir também este objetivo, por 
meio do desenvolvimento e operacionalização de um sistema de indicadores da Qualidade 
relacionadas com as características da Qualidade priorizadas pelos próprios clientes. 
 
 
 
 
Objetivo Específico 3.3: Acompanhar e Avaliar os Indicadores da Qualidade 
Como as necessidades e expectativas dos clientes não são fixas - tendem a mudar com o tempo 
-, bem como o desempenho da Universidade está sujeito a variações, a medição do nível da 
Qualidade dos serviços deverá se converter numa rotina. 
                                                           
91 Barçante e Castro, 1995. 
92 Albrecht, K., 1991. 
93 Vital few: as principais causas pelo resultado de um processo; em geral, são em número reduzido. Trivial many: as causas que têm pouco 
influência no resultado de um processo; em geral, ocorrem em grande número. 

 
Neste sentido, o sistema de indicadores da Qualidade deverá ser continuamente alimentado 
pelas informações geradas por um processo de pesquisa científica e periódica da satisfação dos 
clientes externos, a ser construído com base no projeto-piloto inicial. 
 
MACRO-OBJETIVO 4: Aprimorar os Processos com Foco na Satisfação dos Clientes 
Externos e Internos 
A satisfação dos clientes externos e internos é resultante da Qualidade por eles percebida nos 
serviços prestados pela Universidade. Estes serviços são, por sua vez, resultados de processos 
executados na Instituição. Portanto, para elevar a Qualidade percebida pelos clientes e, 
conseqüentemente, a sua satisfação com os serviços prestados, é preciso atuar sobre os 
processos que os geram, buscando formas de aprimorá-los. 
 
Objetivo Específico 4.1: Estabelecer Metas de Melhoria da Qualidade 
A partir dos níveis da Qualidade atual, medidos por meio da pesquisa inicial da satisfação dos 
clientes externos, o CRQ deverá atribuir a cada CDU a responsabilidade pelos resultados de 
determinados indicadores da Qualidade, negociando metas de melhoria. 
 
Objetivo Específico 4.2: Identificar os Processos para Alcançar as Metas Estabelecidas. 
Uma vez estabelecidas as metas de melhoria para determinados indicadores da Qualidade, os 
CDU’s responsáveis deverão identificar os processos que geram estes resultados. Isto deverá 
ser feito através de metodologia a ser definida e disponibilizada pela SEQUAL. 
 
Objetivo Específico 4.3: Constituir Times de Melhoria de Processos 
Deverão ser constituídos Times de Melhoria a serem capacitados pelos GEQUAL’s, com o 
suporte da SEQUAL, através de treinamento em metodologias e ferramentas do menu. 
 
Objetivo Específico 4.4: Desenvolver Projetos de Melhoria dos Processos 
Os Times de Melhoria capacitados deverão desenvolver projetos de aprimoramento dos 
processos, através da elaboração e implementação de planos de ação orientados para alcançar 
metas específicas. 
 
MACRO-OBJETIVO 5: Credenciar Laboratórios 
Em pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria - CNI7, que teve como objetivo 
avaliar a infra-estrutura de normalização, metrologia e certificação no País, foi constatada a 
carência de informações e de serviços técnicos especializados. Cerca de 90% das empresas que 
participaram desta pesquisa consideram relevante o credenciamento de laboratórios pelo 
INMETRO, sendo que 53% dos respondentes consideram como muito importante e 36% como 
indispensável. 
 
A falta de informação a respeito da Rede Brasileira de Laboratórios de Calibração e de Ensaios é 
notória. Apenas 42% revelaram possuir de razoável a bom nível de conhecimento. Entre as 
pequenas empresas 40% desconhecem o assunto e 33% possuem pouca informação. Quase a 
totalidade (92%) considera importante e indispensável o reconhecimento internacional da 
certificação feita por organismos brasileiros. A certificação é considerada um importante 
diferencial de competitividade por 92% das empresas. Um dado relevante é que 29% das 
grandes empresas possuem certificação em sistema da Qualidade, mas 57% das pequenas 
empresas não têm sistema da Qualidade implantado, nem adotaram nenhuma iniciativa. 

                                                           
94 Seminário Internacional de Metrologia para Controle da Qualidade (1995). 
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Dos resultados obtidos junto a 35 instituições prestadoras de serviços tecnológicos para a 
Qualidade, compondo um total de 280 laboratórios, apenas 23% estão credenciados pelo 
INMETRO. Apesar do baixo percentual, 66% das instituições prestadoras de serviços consideram 
que o credenciamento pelo INMETRO representa muita ou excepcional vantagem competitiva. A 
maioria das instituições informantes - 86%, realizam serviços de ensaios e testes, vindo a seguir 
os serviços de aferição - 57%, calibração - 49% e, finalmente, serviços de certificação - 27%. 
 
Objetivo Específico 5.1: Identificar Laboratórios 
A Universidade, neste contexto, consolidada como uma instituição de expressão nacional no 
cenário mundial da Ciência e da Tecnologia, possuindo laboratórios espalhados em todas as 
áreas do conhecimento, torna-se imperioso participar, efetivamente, do processo de melhoria da 
Qualidade dos serviços técnicos laboratoriais oferecidos à sociedade e aos setores produtivos, 
através da identificação dos laboratórios que prestam serviços à comunidade e selecionar 
aqueles que devem ser credenciados pelo INMETRO 
 
 Objetivo Específico 5.2: Preparar Processo de Credenciamento 
A SEQUAL coordenará o processo para o credenciamento dos laboratórios junto ao INMETRO, 
procurando a parceria necessária com os GEQUAL’s para o desenvolvimento e estabelecimento 
dos sistemas da Qualidade em cada laboratório. Deverão ser desenvolvidos projetos específicos 
para adequação de cada laboratório, segundo requisitos estabelecidos pela ISO/IEC Guide 25 e 
pela ABNT ISO/IEC Guia 25, que são os “Critérios Gerais para o Credenciamento de 
Laboratórios de Calibração e de Ensaios”. 
 
 
Objetivo Específico 5.3: Obter credenciamento 
O credenciamento de laboratórios representa o reconhecimento formal da competência técnica 
para a execução de calibrações e/ou ensaios específicos. 
 
Associados à implantação do Sistema da Qualidade dos diversos laboratórios, serão os 
seguintes produtos obtidos neste projeto: 
• Os Manuais da Qualidade dos laboratórios, nos quais estarão descritas todas as políticas e 

procedimentos relacionados à Qualidade dos serviços técnicos fornecidos; 
• As normas técnicas, gerenciais, os procedimentos operacionais e as instruções de trabalho 

específicas, relacionados aos serviços prestados por cada laboratório; 
• Os laboratórios serão integrados à Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio (RBLE) e ficarão 

autorizados a emitir certificados com a utilização do logotipo RBLE. Cada laboratório, por sua 
vez, terá um “Certificado de Credenciamento” e uma tabela de “Serviços Credenciados”, 
especificando ensaios que são objeto de credenciamento. 

 
Cada projeto específico será implementado através de reuniões freqüentes e periódicas com os 
responsáveis por cada laboratório, bem como através do suporte técnico e logístico durante todo 
o processo, de forma a desenvolver, passo a passo, as atividades necessárias para a obtenção 
do credenciamento. 
 
IX.5 Desdobramento, Acompanhamento e Avaliação do PGQ 
O PGQ deverá ser desdobrado progressivamente, top-down, em Planos da Qualidade das 
Unidades (PQU’s) e Projetos da Qualidade, que contemplem as atividades de ensino, pesquisa e 
extensão que são executadas na Universidade. 
A elaboração de tais planos, bem como o acompanhamento e avaliação da sua execução 
deverão acontecer através da Estrutura de Gestão da Qualidade, conforme ilustrado na figura 
9.2. 

 
 
 
 
 
O PGQ é o documento básico de trabalho do CRQ que, assessorado pela SEQUAL, deverá 

efetuar o acompanhamento e a avaliação da sua execução, com base na Missão e Objetivos 
nele definidos. 
 
Os Planos da Qualidade das Unidades (PQU’s) são os documentos básicos de trabalho dos 
CDU’s que, assessorados pelos respectivos GEQUAL’s, deverão efetuar o acompanhamento e 
avaliação da sua execução, com base nas metas quantificáveis neles estabelecidas. 
 
Os Projetos da Qualidade (ProQual)  são executados pelos diversos Departamentos, que 
deverão acompanhar e avaliar a sua execução, com base nas diretrizes contidas nos respectivos 
PQU’s. 
 
Em cada nível de acompanhamento e avaliação deverão ser definidas em tempo hábil, na 
medida do necessário, ações corretivas, de modo a assegurar que os resultados alcançados 
estejam de acordo com o planejado. 
 
A essência da ação gerencial na Gestão da Qualidade Universitária é o giro do ciclo PDCA. 
 
O CRQ, os CRQ’s e os Departamentos acompanharão e avaliarão a evolução dos seus 
respectivos planos “girando seus PDCA’s em intervalos de tempo regulares, a serem 
estabelecidos em suas respectivas agendas de trabalho (por exemplo: PGQ a cada ano, PQU’s a 
cada semestre e ProQual’s a cada mês). 
 
 
IX.6 Macro-Resultados Esperados 
A jornada a ser percorrida com a liderança e o comprometimento de todos nos esforços de 
aprimoramento contínuo, com prioridade para a melhoria da Qualidade percebida pelos clientes 
internos e externos lançará as bases do caminho da busca da excelência, o que permitirá 
alcançar basicamente três resultados em nível macro. 
1. Diagnosticar o nível de desempenho em Qualidade Total 
Deverão ser diagnosticados por cada CDU, respeitando os limites de atuação de sua respectiva 
Unidade (faculdade, escola, instituto, núcleo ou coordenação), o nível de desempenho em 
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Qualidade Total, por meio de uma metodologia de auto-avaliação8 a ser elaborada pela 
SEQUAL. Esta auto-avaliação ranqueará as várias Unidades da Universidade, através de um 
sistema próprio de pontuação. 
 
2. Avaliar o nível de desempenho em Qualidade Total 
Os diagnósticos serão analisados por equipes multifuncionais de funcionários capacitados, a fim 
de que sejam explicitados os pontos fortes e fracos levantados por meio da atribuição de 
pontuações. 
 
3. Elevar o nível de desempenho em Qualidade Total 
Atuando sobre os pontos diagnosticados o CRQ e os CDU’s, com o suporte técnico da SEQUAL 
e dos GEQUAL’s, buscarão elevar o nível de desempenho por meio da elaboração e 
implementação de planos de melhorias, que priorizem o tratamento dos pontos fracos 
diagnosticados, a fim de elevar o nível de desempenho em Qualidade Total. 
 
 
IX.7 Suportes ao PGQ 
Alguns suportes específicos, que demandam ações simultâneas às exigidas pelos Objetivos do 
PGQ, deverão ser considerados para que o Plano seja eficaz e eficientemente implementado na 
Universidade: 
1. Suporte de Comunicação 
2. Suporte de Reconhecimento 
3. Suporte de Benchmarking 
4. Suporte Orçamentário 
 
1. Suporte de Comunicação 
A falta de comunicação9 é um dos graves  problemas para a Qualidade. A comunicação é vital 
para criar e manter um ambiente propício ao desenvolvimento da Gestão da Qualidade Total.  
Para tornar o processo claro e visível é indispensável que haja divulgação adequada de 
informações sobre as várias atividades da Qualidade na Universidade, a fim de manter todos os 
funcionários devidamente atualizados a cerca da Gestão da Qualidade Universitária. 
 
Deverá ser criado um veículo informativo, periódico e corporativo, dada a necessidade de 
comunicar a todos, com uma linguagem própria, todas as ações voltadas exclusivamente para a 
Qualidade total. 
 
A coordenação corporativa das ações de comunicação ficará a cargo da SEQUAL, seguindo 
orientações definidas pelo CRQ. 
 
2. Suporte de Reconhecimento 
Deverá ser criado um Evento Anual de Reconhecimento, onde ações de reconhecimento 
adequadas e públicas deverão ser prestadas àqueles que participarem ativamente do Processo 
de Qualidade Total, valorizando os destaques, a fim de alavancar o processo em toda a 
Universidade. 
 
A coordenação corporativa das ações de reconhecimento deverá ficar a cargo da SEQUAL, 
seguindo orientações definidas pelo CRQ. 
 
3. Suporte de Benchmarking 

                                                           
95  Baseada nos Critérios de Excelência do PNQ. 
96  Sayle, J. A. (1990) 

Deverão ser desenvolvidas ações corporativas de Benchmarking, isto é, de estudos que 
comparem o desempenho com outras Universidades e com referenciais de excelência, de modo 
a atingir uma posição de liderança através da Qualidade dos processos e serviços da 
Universidade. Estas ações, organizadas sob a forma de projetos, deverão identificar 
organizações cujos processos e serviços já atingiram um alto nível de Qualidade, avaliar como os 
resultados são obtidos, e incorporar o conhecimento, quando aplicável, aos processos e serviços 
da Universidade. 
 
Ações desta natureza deverão dar suporte ao PGQ na medida em que estimulam o 
estabelecimento de metas desafiadoras e enfoques revolucionários ou não tradicionais, com 
vistas ao aprimoramento contínuo. 
 
A coordenação corporativa dos projetos de benchmarking deverá ficar a cargo da SEQUAL. 
 
4. Suporte Orçamentário 
A implementação do PGQ exigirá alguns investimentos para que os Objetivos definidos possam 
ser alcançados. 
 
Para assegurar, contudo, a necessária agilidade e flexibilidade para execução de alguns 
projetos/atividades de âmbito corporativo, vinculados ao desenvolvimento da Gestão da 
Qualidade Universitária, deverá ser estudada a viabilidade da criação de um orçamento anual 
específico, a cargo da SEQUAL segundo diretrizes do CRQ. 
 
 
A Figura 9.3  exemplifica a última página do PGQ desde capítulo.
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QUESTÕES DO CAPÍTULO IX 
1. Desenvolva um PGQ para as seguintes organizações: 
• um plano de saúde 
• uma escola de 2o. grau 
• uma repartição pública 
• uma metalúrgica 
• uma transportadora 
• uma cozinha industrial 
• uma organização de sua livre escolha  


