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Interação dos processos da Risc 

Automação 
01 08/03/18 
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TABELA DE NOMENCLATURA 

Sigla do Documento Descrição 

PGC Processo de Gestão Comercial 

PGAC Processo de Gestão de Atendimento ao Cliente 

PGENG Processo de Gestão de Engenharia 

PGAQS Processo de Gestão de Aquisição 

PGRA Processo de Gestão de Recebimento e Almoxarifado 

PGP Processo de Gestão de Produção 

PGE Processo de Gestão de Expedição 

PGAST Processo de Gestão de Assistência Técnica 

PGQ Processo de Gestão da Qualidade 

PGRH Processo de Gestão de Recursos Humanos 

PGTI Processo de Gestão de Tecnologia da Informação 

PGP&D Processo de Gestão de Pesquisa e Desenvolvimento 

SQR Sistema da Qualidade Risc 

MQR Manual da Qualidade Risc 

RAD Representante da Administração 

NBR Norma Brasileira 

ISO Organização Internacional de Normalização 
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APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

 

 

A Risc Automação é uma empresa de natureza limitada, que foi fundada no 

ano de 2003, pelos sócios Ângelo Rony de Rezende e Patrícia de Cássia da Silva 

Rezende, que viram a carência dos serviços relacionados a automatização na 

região. Já que o grande marco do uso da automação deu-se após a revolução 

industrial, o que até então era desconhecido. 

A Risc é uma empresa integradora de sistemas de controle e automação, 

com ênfase no ramo alimentício, especializada em softwares e hardwares 

industriais, e está localizada em um dos mais importantes polos tecnológicos do 

país, o Vale da Eletrônica em Santa Rita do Sapucaí – MG. Compromissada com a 

qualidade e serviços diferenciados, a Risc garante sucesso em todos os projetos 

implantados.   

A empresa oferece uma ampla variedade de produtos e serviços, como o 

Desenvolvimento de Software Aplicativo para Sistema de Supervisão e Controle de 

Processos, Instalações Eletromecânicas e Montagens de Painéis de Automação, 

soluções que visam garantir aos clientes maior produtividade e qualidade nos 

processos industriais, pois os mesmos são projetados exclusivamente de acordo 

com cada projeto.  

Com mais de 10 anos no mercado, a empresa oferece as mais modernas 

técnicas de engenharia e tecnologia, através do desenvolvimento de softwares que 

permitem monitorar e controlar partes ou todo um processo industrial. Melhorando a 

qualidade e o desempenho da produção, além de reduzir custos operacionais. 

Disponibiliza toda a instrumentação necessária para a realização do projeto 

ou apenas o serviço de mão-de-obra. Possui painéis elétricos de alta qualidade, 
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produzidos com equipamentos de ponta a nível internacional, onde são projetados 

para atender diversas aplicações. 

Atua nas áreas de instrumentação, engenharia elétrica e automação, nos 

setores de máquinas, indústrias alimentícias, indústria de bebidas, siderurgia, água e 

resíduos. Entre as áreas de Ensilagem; Brasagem; Adega de Fermentação e 

Maturação; Filtração; Adega de Pressão; Linha de Envase; Estação de CIP; Planta 

de Dealcolização; Ilha de Químicos; Captação; Estação de Tratamento de Água, 

Estação de Tratamento de Efluentes Industriais e Planta de resfriamento de etanol. 

Utiliza ferramentas para processos de desenvolvimento, como EPLAN e 

AutoCad. Além de modernos equipamentos para plotagem de identificadores, 

garantindo mais qualidade aos produtos. 

Os trabalhos realizados na empresa têm consolidado uma estrutura 

organizacional através de uma competente equipe profissional, que permite o 

desenvolvimento com êxito de todas as atividades envolvidas em quaisquer projetos 

relacionados. 

 

PROCESSOS PRODUTIVOS 

 

 

A Risc utiliza tecnologia de ponta em seus produtos, tanto no lado eletrônico 

como no lado produtivo. Adota os mais modernos equipamentos do mercado para 

realização e concepção de seus produtos e serviços. 
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ISO 9001 

 

 

Em 2015 iniciou o processo de implementação do Sistema da Qualidade 

Risc - SQR, tendo como meta inicial a certificação com base na Norma NBR ISO 

9001/2008, porém já com objetivos bem definidos de após a certificação, continuar o 

caminho na busca da melhoria continua de seus serviços, como enfatiza a Política 

da Qualidade da empresa apresentada na Seção 03. 

Em paralelo à implementação do Sistema da Qualidade, a Risc buscou 

maior aproximação com seus clientes tradicionais e potenciais, determinando 

objetivos agressivos de mercado e investindo em seu pessoal, equipamentos, 

instrumentais e instalações, de forma a estar preparada para atender às solicitações 

dos clientes com serviços que lhes evidenciem o nível de qualidade da Risc. 

Assim, a Diretoria da Risc apresenta o Manual da Qualidade da Risc. 

Este Manual da Qualidade é documento básico do Sistema da Qualidade 

Risc (SQR) e caracteriza-se por ser um documento dinâmico, que irá retratar a 

evolução contínua da empresa. 

O Manual da Qualidade Risc (MQR), é fruto do esforço de todos 

colaboradores na implementação do SQR, elaborando, revisando e praticando 

procedimentos, registrando resultados, fazendo relatórios objetivos, identificando 

não conformidades e propondo ações de melhoria coerentes com os objetivos da 

Risc. A eles, a Diretoria Administrativa da Risc agradece, confiante de que sempre 

manterão tal dedicação, visando a lucratividade adequada que permitirá a evolução 

e perpetuação da empresa e tendo como consequência a garantia da melhoria 

continua da satisfação dos clientes, aos quais é dedicado este Manual da Qualidade, 

pois, são a razão da própria existência da Risc. 

 

Santa Rita do Sapucaí, Outubro de 2016 

 

Diretoria da Risc Automação
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2. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO 

 

 

2.1. Entendendo a organização e seu contexto 

 

A empresa determinou as questões externas e internas que são pertinentes 

para o seu propósito e direcionamento estratégico, os quais afetam a capacidade de 

alcançar os resultados pretendidos do sistema de gestão da qualidade.  

O monitoramento e análise crítica das informações sobre as questões 

externas e internas, são através dos indicadores estratégicos de cada departamento. 

O planejamento estratégico da empresa aborda os pontos fortes, limitações, 

oportunidades e ameaças da organização. 

Observação: O planejamento estratégico está disponível e armazenado 

com a Diretoria da Risc Automação. 

 

2.2. Entendendo as necessidades e expectativas das partes interessadas 

 

Devido ao seu efeito ou potencial efeito sobre a capacidade da Risc para 

prover consistentemente produtos e serviços que atendam aos requisitos do cliente 

e aos requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis, determinou-se que:  

a) As partes interessadas no negócio estão mapeadas no planejamento 

estratégico da organização. 

b) As partes interessadas que são pertinentes ao sistema de gestão da 

qualidade estão mapeadas em cada processo de gestão. 

c) Os requisitos das partes interessadas que são pertinentes para o sistema 

de gestão da qualidade. A organização monitora e analisa criticamente a 
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informação das partes interessadas através de indicadores estratégicos 

que estão atrelados aos objetivos do planejamento estratégico. 

 

2.3. Determinando o escopo do sistema de gestão da qualidade 

 

A Risc determinou os limites e a aplicabilidade do sistema de gestão da 

qualidade conforme seu escopo de fornecimento. O planejamento estratégico 

contempla:  

a) As questões externas e internas;  

b) Os requisitos das partes interessadas;  

c) Os produtos e serviços da organização.  

 

O escopo do sistema de gestão da qualidade da Risc está disponível e 

mantido como informação documentada através do manual da qualidade.  

 

2.4. Sistema de gestão de qualidade e seus processos  

 

A organização estabeleceu, implementou, mantém e melhora continuamente 

o sistema de gestão da qualidade, incluindo os processos necessários e suas 

interações, de acordo com os requisitos norma ISO90001:2015.  

A empresa determinou os processos necessários para o sistema de gestão 

da qualidade e sua aplicação. Logo, está mapeado em cada processo:  

a) As entradas requeridas e as saídas esperadas do processo;  

b) A sequência e a interação desses processos;  

c) Determinado e aplicado os critérios e métodos (incluindo monitoramento, 

medições e indicadores de desempenho) necessários para assegurar a 

operação e o controle eficaz do processo;  

d) Determinado os recursos necessários para o processo e firmado sua 

disponibilidade;  

e) Atribuído as responsabilidades e autoridades para o processo;  
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f) Abordado os riscos e oportunidades;  

g) Avaliado o processo e implementado as mudanças necessárias para 

assegurar que o processo alcance os resultados pretendidos;  

h) Melhorado o processo e o sistema de gestão da qualidade.  

 

A Risc Automação mantém em seu sistema de gestão da qualidade:  

a) Mantém a informação documentada para apoiar a operação dos 

processos;  

b) Retém a informação documentada para obter confiança nos processos a 

fim de realizarem conforme o planejado.  

 

Observação 1: O mapeamento de processo geral da organização e 

organograma com as responsabilidades estão disponibilizados ao final do manual da 

qualidade. Vale a pena ressaltar que, as demais documentações estão 

disponibilizadas através dos processos de gestão. 

 

Observação 2: Os processos da organização foram mapeados no processo 

de gestão, o qual contém informações como analises de riscos, partes interessadas, 

analise interna e externa e demais informações triviais ao processo. Vale a pena 

ressaltar que, quando o risco acontece os setores abrem o relatório de não 

conformidade para aplicar as ações devidas. 
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3. LIDERANÇA 

 

 

3.1. Liderança e compromisso 

 

3.1.1. Generalidades  

 

A Alta Direção da Risc demonstra liderança e comprometimento ao sistema 

de gestão da qualidade:  

a) Responsabiliza-se por prestar contas pela eficácia do sistema de gestão 

da qualidade;  

b) Assegura que a política da qualidade e os objetivos da qualidade sejam 

estabelecidos para o sistema de gestão da qualidade e que sejam 

compatíveis com o contexto e a direção estratégica da organização;  

c) Assegura a integração dos requisitos do sistema de gestão da qualidade 

nos processos de negócio da organização;  

d) Promove o uso da abordagem de processo e da mentalidade de risco;  

e) Assegura que os recursos necessários para o sistema de gestão da 

qualidade estejam disponíveis;  

f) Comunica a importância de uma gestão da qualidade eficaz e de estar 

conforme com os requisitos do sistema de gestão da qualidade;  

g) Assegura que o sistema de gestão da qualidade alcance seus resultados 

pretendidos;  

h) Engaja, dirige e apoia as pessoas a contribuir para a eficácia do sistema 

de gestão da qualidade; 

i) Promove melhorias;  
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j) Apoia outros papéis pertinentes da gestão a demonstrar como sua 

liderança se aplica às áreas sob sua responsabilidade.  

 

Observação 1: A demonstração da eficácia do sistema de gestão da 

qualidade, suas melhorias, recursos disponibilizados, análise de risco, estão 

abordados na ata de reunião de análise crítica. 

Observação 2: A política da qualidade bem como os objetivos foram 

estabelecidos pela organização e sofrem análises nas reuniões de análise crítica. 

Logo, a política da qualidade está disponível no manual da qualidade e nos 

processos da organização. Os objetivos da qualidade estão disponíveis no 

departamento da qualidade. 

 

A Direção da Risc assegura que os requisitos do cliente sejam determinados 

e atendidos com o propósito de aumentar a satisfação do cliente, mediante as 

diretrizes para os processos de gestão. 

 

3.1.2. Foco no cliente 

 

A Alta Direção demonstra liderança e comprometimento com relação ao foco 

no cliente, assegurando que:  

a) Os requisitos do cliente e os requisitos estatutários e regulatórios 

pertinentes sejam determinados, entendidos e atendidos 

consistentemente;  

b) Os riscos e oportunidades que podem afetar a conformidade de produtos 

e serviços e a capacidade de elevar a satisfação do cliente sejam 

determinados e abordados;  

c) O foco no aumento da satisfação do cliente seja mantido.  

 

O foco no cliente é realizado através de visitas e contato telefone e retornos 

obtidos dos próprios clientes. 
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3.2. Política 

 

3.2.1. Desenvolvendo a política da qualidade 

 

A Alta Direção da estabeleceu, implementou e mantém uma política da 

qualidade que:  

a) Seja apropriada ao propósito e ao contexto da organização e apoia seu 

direcionamento estratégico;  

b) Promove uma estrutura para o estabelecimento dos objetivos da 

qualidade;  

c) Inclua um comprometimento em satisfazer requisitos aplicáveis;  

d) Inclua um comprometimento com a melhoria contínua do sistema de 

gestão da qualidade.  

 

A Direção da Risc define e se compromete com a seguinte política da 

qualidade, sendo esta apropriada aos propósitos da organização: 

 

 

 

3.2.2. Comunicando a política da qualidade  
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A política da qualidade:  

a) Está disponível e é mantida como informação documentada;  

b) É comunicada, entendida e aplicada na organização.  

c) Está disponível para partes interessadas pertinentes, como apropriado.  

 

Divulgação e Treinamento 

A Risc definiu diversas estratégias para divulgar e fazer conhecida e 

aplicada a sua Política da Qualidade, entre elas: 

a) Quadros; 

b) Palestras; 

c) Conversas rotineiras entre diretoria, gerência, supervisão e todos 

colaboradores; 

d) etc... 

 

3.3. Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais  

 

A Alta Direção assegura as responsabilidades e autoridades para papéis 

pertinentes sejam atribuídas, comunicadas e entendidas na organização.  

A Alta Direção atribuiu a responsabilidade e autoridade para:  

a) Assegurar que o sistema de gestão da qualidade esteja conforme com os 

requisitos desta Norma;  

b) Assegurar que os processos entreguem suas saídas pretendidas;  

c) Relatar o desempenho do sistema de gestão da qualidade e as 

oportunidades para melhoria, em particular para a Alta Direção;  

d) Assegurar a promoção do foco no cliente na organização;  

e) Assegurar que a integridade do sistema de gestão da qualidade seja 

mantida quando forem planejadas e implementadas mudanças no 

sistema de gestão da qualidade.  
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O Anexo A apresenta o organograma da Risc. As responsabilidades dos 

envolvidos no sistema de gestão da qualidade estão definidas nos próprios 

procedimentos documentados, nos processos de gestão e nas Descrições de 

Funções. 

 

Observação: A Coordenadora do Administrativo é o representante da 

direção (RAD) e tem responsabilidade e autoridade para assegurar que os 

processos necessários do sistema de gestão da qualidade sejam estabelecidos, 

implementados e mantidos. Assim como, relatar o desempenho do sistema e 

qualquer necessidade de melhoria, assegurar a promoção da conscientização sobre 

os requisitos do cliente em toda a organização através dos quadros de avisos, 

palestras (Workshops), e-mail e outras formas de comunicação. 
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Aprovação: Patrícia de Cássia S. Rezende 
Visto: 

Assunto da Seção 4: Esta seção refere-se aos requisitos da cláusula 6- Planejamento, na Norma 
NBR ISO 9001:2015. 

 

 

4. PLANEJAMENTO 

 

 

4.1. Ações para abordar riscos e oportunidades  

 

No planejamento do sistema de gestão da qualidade, a organização 

considerou as questões referidas nos tópicos 2.1 (Entendendo a organização e seu 

contexto) e 2.2 (Entendendo as necessidades e expectativas das partes 

interessadas) deste manual, e determinou os riscos e oportunidades que precisam 

ser abordados para: 

a) Assegurar que o sistema de gestão da qualidade possa alcançar seus 

resultados pretendidos; 

b) Elevar efeitos desejáveis; 

c) Prevenir, ou reduzir, efeitos indesejados; 

d) Alcançar melhoria. 

 

A organização planejou: 

a) Ações para abordar esses riscos e oportunidades; 

b) Integração e implementação das ações nos processos do seu sistema de 

gestão da qualidade; 

c) Avaliação da eficácia dessas ações. 

 

Ações tomadas para abordar riscos e oportunidades são apropriadas ao 

impacto potencial sobre a conformidade de produtos e serviços.  

 

4.2. Objetivos da qualidade e planejamento para alcançá-los 
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A organização estabeleceu objetivos da qualidade nas funções, níveis e 

processos pertinentes necessários para o sistema de gestão da qualidade.  

Os objetivos da qualidade são:  

a) Coerentes com a política da qualidade;  

b) Mensuráveis;  

c) Levados em conta requisitos aplicáveis;  

d) Pertinentes para a conformidade de produtos e serviços e para elevar a 

satisfação do cliente;  

e) Monitorados; 

f) Comunicados;  

g) Atualizados como apropriado.  

 

A organização mantém a informação documentada sobre os objetivos da 

qualidade.  

Ao planejar como alcançar seus objetivos de qualidade, a organização 

determinou:  

a) O que será feito;  

b) Quais recursos serão requeridos;  

c) Quem será responsável;  

d) Quando ele será concluído;  

e) Como os resultados serão avaliados.  

 

A Direção da Risc estabeleceu que, os objetivos da qualidade sejam 

definidos na Pasta da Qualidade sendo estes mensuráveis e estruturados segundo a 

política da qualidade nas funções e níveis pertinentes à organização. 

Os parâmetros relacionados aos objetivos da qualidade são obtidos através 

do monitoramento dos processos de gestão e da análise dos mesmos. 

Observação: O planejamento, bem como os objetivos da qualidade estão 

disponíveis em um documento armazenado na qualidade. 
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4.3. Planejamento de mudanças 

 

Quando a organização determinar a necessidade para mudanças no sistema 

de gestão da qualidade, as mudanças devem ser realizadas de uma maneira 

planejada e sistemática.  

A organização deve considerar:  

a) O propósito da mudança e suas potenciais consequências;  

b) A integridade do sistema de gestão da qualidade;  

c) Os recursos disponíveis;  

d) A alocação ou realocação de responsabilidades e autoridades.  

 

A Direção da Risc determina que o planejamento do sistema de gestão da 

qualidade seja realizado de forma a satisfazer aos fundamentos estabelecidos no 

item 2.4 deste manual, enfatizando a abordagem de processo e a visão sistêmica 

para atender aos objetivos da qualidade. 

A Direção da Risc determinou que, toda e qualquer mudança no sistema de 

gestão da qualidade deve ser planejada e implementada desde que a integridade 

deste sistema seja mantida. 

O planejamento do sistema de gestão da qualidade é feito necessariamente 

com a coordenação (RAD) e/ou participação do responsável pela Qualidade. 
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5. APOIO  

 

 

5.1. Recursos  

 

5.1.1. Generalidades 

  

A Risc determina e prove recursos necessários para o estabelecimento, 

implementação, manutenção e melhoria contínua do sistema de gestão da 

qualidade. A organização considera:  

a) As capacidades e restrições de recursos externos existentes;  

b) O que precisa ser obtido de provedores externos.  

 

A Risc provê recursos para implementar, manter o sistema de gestão da 

qualidade e melhorar continuamente sua eficácia, aumentar a satisfação de clientes 

mediante o atendimento aos seus requisitos como resultado, principalmente, das 

análises críticas do sistema de gestão da qualidade e dos indicadores de eficácia 

dos processos de gestão. 

Observação: A identificação e análise dos recursos necessários para o 

sistema da qualidade são verificados na reunião de análise crítica.  

 

5.1.2. Pessoas 

 

A Risc determinou e prove pessoas necessárias para a implementação 

eficaz do seu sistema de gestão da qualidade e para a operação e controle de seus 

processos. Logo, a Risc mantém o pessoal que executa atividades que afetam a 
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qualidade do produto com status de competência, com base em educação, 

treinamento, habilidade e experiência apropriados. 

Observação: A Risc determina os requisitos necessário para 

desenvolvimento e execução das atividades do processo através das descrições de 

funções que estão disponibilizadas no setor de Recursos Humanos. 

 

5.1.3. Infraestrutura 

 

O processo de Recursos Humanos determina, provê e mantém a 

infraestrutura necessária para alcançar a conformidade com os requisitos do produto 

que inclui edifício, espaço de trabalho, instalações associadas e equipamentos de 

processo, sendo esta, definida nos próprios processos de gestão de realização de 

produto e nos serviços de apoio tanto de transporte quanto de comunicação. 

A identificação das necessidades de infraestrutura e sua realização são 

efetivadas na análise crítica do sistema de gestão da qualidade (processo de gestão 

PGQ) e nos mecanismos relacionados à melhoria contínua. 

 

5.1.4. Ambiente para a operação de processos  

 

Um ambiente de trabalho com as condições necessárias para alcançar a 

conformidade dos requisitos do produto, é alcançado através de uma cultura 

organizacional refletida na competência dos colaboradores da empresa. A formação 

desta cultura é parte integrante do processo relacionado à competência, 

conscientização e treinamento. 

As condições físicas necessárias para o ambiente de trabalho adequado são 

definidas e formalizadas na própria documentação aplicada aos processos de gestão 

sendo estas consideradas e analisadas quando da elaboração e aprovação destes 

documentos. 

 

5.1.5. Recursos de monitoramento e medição  
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5.1.5.1. Generalidades 

 

A Risc determinou e provê os recursos necessários para assegurar 

resultados válidos e confiáveis quando o monitoramento ou medição for usado para 

verificar a conformidade de produtos e serviços com requisitos. 

A Risc assegura que os recursos providos: 

a) São apropriados para o tipo específico de atividades de monitoramento e 

medição assumidas; 

b) São mantidos para assegurar que estejam continuamente apropriados 

aos seus propósitos. 

 

5.1.5.2. Rastreabilidade de medição  

 

As medições e monitoramentos e os dispositivos de medição e 

monitoramento necessários para evidenciar a conformidade do produto com seus 

requisitos são determinados no processo de gestão PGP e formalizados nas 

Instruções de Trabalho. 

O cumprimento do processo de gestão PGQ assegura que o dispositivo de 

medição seja: 

a) Verificado ou calibrado, ou ambos, em intervalos especificados e é 

mantido a informação documentada através de certificados ou laudos;  

b) Identificados para determinar sua situação;  

c) Salvaguardados contra ajustes, danos ou deterioração que invalidam a 

situação de calibração e resultados de medições subsequentes.  

 

O PGQ determinou a validade de resultados de medição prévio for 

adversamente afetada quando o equipamento de medição for constatado 

inapropriado para seu propósito pretendido, e tomar ação apropriada, como 

necessário.  
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Observação: O controle do processo de rastreabilidade e medição é 

definido através do processo de gestão da qualidade (PGQ). 

 

5.1.6. Conhecimento organizacional  

 

O PGRH determinou o conhecimento necessário para a operação de seus 

processos e para alcançar a conformidade de produtos e serviços através das 

descrições de função. Vale a pena ressaltar que, as descrições de função estão 

disponibilizadas no setor de Recursos Humanos. 

Ao abordar necessidades e tendências que mudam, a Risc considera seu 

conhecimento no momento e determina como adquirir ou acessar qualquer 

conhecimento adicional necessário e atualizações requeridas.  

Observação: O conhecimento organizacional na Risc é efetuado através de 

treinamento internos e/ou externos, treinamento de coaching, workshops, encontros 

de captação de ideias, relatório de lições aprendidas no projeto, etc.... 

 

5.2. Competência  

 

O processo de gestão PGRH (Processo de Gestão de Recursos Humanos) 

define o processo para a determinação das competências necessárias para o 

pessoal que executa trabalhos que afetam a qualidade do produto, de forma a 

possibilitar contratação adequada de pessoal, identificação e fornecimento de 

treinamento, e a tomada de ações para satisfazer às necessidades de competência. 

Neste processo, a eficácia das ações tomadas é avaliada se o pessoal é 

conscientizado quanto à pertinência e à importância de suas atividades e de como 

elas contribuem para atingir os objetivos da qualidade. 

 

5.3. Conscientização  

 



MANUAL DA QUALIDADE 

Seção: 5 Revisão: 02 

 Data: 08/03/18 Página: 5/10 
 

 

 

O PGQ assegura que as pessoas que realizam trabalhos sob o controle da 

organização estejam conscientes:  

a) Da política da qualidade;  

b) Dos objetivos da qualidade pertinentes;  

c) Da sua contribuição para a eficácia do sistema de gestão da qualidade, 

incluindo os benefícios do desempenho melhorado;  

d) Das implicações de não estar conforme com os requisitos do sistema de 

gestão da qualidade.  

 

Observação: A conscientização na Risc Automação acontece em auditorias 

internas / externas, diálogos com colaboradores, reunião de análise crítica, reuniões 

em geral, etc.... 

 

5.4. Comunicação 

 

Como comunicação interna a Direção da Risc disponibilizou os recursos de 

e-mail e quadros de avisos para efetuar o processo de comunicação na empresa. 

Portanto, ficou-se a cargo do responsável pela Qualidade e/ou RAD utilizar-se 

destes recursos para divulgação da eficácia do sistema de gestão da qualidade e 

demais informações aos membros da organização, sempre que houver qualquer 

atualização e na abrangência necessária. 

 

5.5. Informações documentada 

 

5.5.1. Generalidades 

 

O sistema de gestão da qualidade da Risc inclui:  

a) Informação documentada requerida pela norma ISO9001:2015;  

b) Informação documentada determinada pela organização como sendo 

necessária para a eficácia do sistema de gestão da qualidade.  
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5.5.2. Criando e atualizando  

 

Ao criar e atualizar informação documentada, a Risc assegura 

apropriados(as):  

a) Identificação e descrição; 

b) Formato; 

c) Análise crítica e aprovação quanto à informação documentada ser 

apropriada e suficiente.  

 

A documentação do sistema de gestão da qualidade da Risc é estruturada e 

interligada em quatro níveis, sendo: 

 

a) NÍVEL I: Manual da Qualidade 

Abrange os requisitos da Norma ISO 9001:2015, contendo o escopo do 

sistema de gestão da qualidade e as declarações formalizadas da política da 

qualidade; referenciando, necessariamente, os documentos de Nível II; e 

descrevendo a interação entre os processos do sistema de gestão da qualidade; 

sendo aprovado pelo RAD (Representante da Administração) da Risc. 

A revisão parcial ou total do MQR, é coordenada pelo Representante da 

Administração. 

O controle de emissão, revisão e distribuição do MQR é feito pelo 

responsável do departamento da Qualidade da Risc. 

Os originais válidos são mantidos em pasta específica: “Manual da 

Qualidade Risc - ORIGINAL”, contendo a capa e folhas 1 das seções devidamente 

assinadas pelos aprovadores. 

As cópias revisadas são destruídas por qualquer meio. 

As cópias distribuídas para uso na Risc são carimbadas em azul “Cópia 

Controlada” em todas as folhas.  
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A critério da Diretoria e/ou RAD, podem ser distribuídas cópias a clientes, 

instituições, etc.... Tais cópias devem conter uma marca d´água em vermelho “Cópia 

Não Controlada”.  

 

b) NÍVEL II: Procedimentos e Processos de Gestão 

Documentos que evidenciam os fluxos de informações e materiais entre as 

gerências e setores envolvidos com a qualidade do produto, referenciando os 

documentos e os processos de planejamento da realização do produto.  

Os Procedimentos são os documentos requeridos pela ISO 9001:2015. 

Os Processos de Gestão são documentos que proporcionam uma 

abordagem de processo para as atividades de gestão interdepartamentais, 

evidenciando os recursos e as medições de eficácia, análise de risco e partes 

interessadas no processo; e possibilitam uma navegação por entre estes processos, 

referenciando apropriadamente os documentos de Nível III. 

 

c) NÍVEL III: Instruções de Trabalho, Desenhos, Esquemas e outros. 

Documentos para detalhamento do planejamento do sistema de gestão da 

qualidade, definindo especificações, atividades e métodos específicos relacionados 

ao produto. 

 

d) NÍVEL IV: Registros da Qualidade e Formulários 

Registros que evidenciam objetivamente a conformidade com os requisitos e 

a operação eficaz do sistema de gestão da qualidade. 

 

5.5.3. Controle de informação documentada 

 

A Risc mantém critérios de controle de documentos, visando que todos 

colaboradores tenham disponível a revisão correta dos documentos necessários à 

adequada operação do SQR. 
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As emissões e as atualizações, quando necessário, são analisadas 

criticamente e os documentos são reaprovados pelos mesmos cargos que 

realizaram a análise crítica e aprovação dos originais, e da mesma forma são 

levadas em consideração suas implicações sistêmicas. 

Os documentos são mantidos legíveis e prontamente identificados, evitando-

se o uso não intencional daqueles identificados como obsoletos. 

A autoridade para aceitar e/ou propor mudanças nos critérios de controle, 

cabe ao RAD. 

As informações documentadas estão distribuídas no sistema de gestão da 

qualidade da seguinte maneira: 

 

Item Normativo Tópico Disponibilizado 

4. Contexto da 
Organização 

4.3. Determinando o escopo do 
sistema de gestão da qualidade 

Manual da qualidade. 

4. Contexto da 
Organização 

4.4. Sistema de gestão de qualidade e 
seus processos 

Manual da qualidade. 

5. Liderança 5.2. Política 
Manual da qualidade e 

Processos da Risc. 

6. Planejamento 
6.2. Objetivos da qualidade e 

planejamento para alcançá-los 

Planejamento Estratégico da 
Risc, e Planejamento e 
objetivos da qualidade. 

7. Apoio 
7.1.5. Recursos de monitoramento e 

medição 

Processo de gestão da 
Qualidade e Procedimentos do 

setor. 

7. Apoio 7.1.5.2. Rastreabilidade de medição 
Processo de gestão da 

Qualidade e Procedimentos do 
setor. 

7. Apoio 7.2. Competência 

Processo de gestão de 
Recursos Humanos, descrição 
de função e Procedimentos do 

setor. 

7. Apoio 7.5. Informações documentada 
PR00-01- Elaboração e 

Controle de Documentos do 
SQR 

7. Apoio 7.5. Informações documentada 
PR00-02 - Elaboração e 

Controle de Documentos do 
Projeto 

7. Apoio 7.5. Informações documentada 
PR00-03 - Controle de 
Documentos Externos 
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7. Apoio 7.5. Informações documentada 
PR00-05 - Elaboração e 

Controle de Registros do SQR 

8. Operação 
8.1. Planejamento e controles 

operacionais 

Processo de gestão da 
produção e engenharia e 
Procedimentos do setor. 

8. Operação 
8.2.3. Análise crítica de requisitos 

relativos a produtos e serviços 

Processo de gestão do 
Comercial e Procedimentos do 

setor. (Proposta Comercial) 

8. Operação 
8.2.4. Mudanças nos requisitos para 

produtos e serviços 
Proposta Comercial 

8. Operação 
8.3.2. Planejamento de projeto e 

desenvolvimento 

Processo de gestão da 
engenharia e procedimentos do 

setor. 

8. Operação 
8.3.3. Entradas de projeto e 

desenvolvimento 

Processo de gestão da 
engenharia e procedimentos do 

setor. 

8. Operação 
8.3.4. Controles de projeto e 

desenvolvimento 

Processo de gestão da 
engenharia e procedimentos do 

setor. 

8. Operação 
8.3.5. Saídas de projeto e 

desenvolvimento 

Processo de gestão da 
engenharia e procedimentos do 

setor. 

8. Operação 
8.3.6. Mudanças de projeto e 

desenvolvimento 

Processo de gestão da 
engenharia e procedimentos do 

setor. 

8. Operação 
8.4. Controle de processos, produtos e 

serviços providos externamente 

Processo de gestão da 
engenharia e infraestrutura e 

procedimentos do setor. 

8. Operação 
8.5.1. Controle de produção e de 

provisão de serviço 

Processo de gestão da 
infraestrutura e procedimentos 

do setor. 

8. Operação 8.5.2. Identificação e rastreabilidade 
Processo de gestão da 

produção e almoxarifado e 
Procedimentos do setor. 

8. Operação 
8.5.3. Propriedade pertencente a 
clientes ou provedores externos 

Processo de gestão 
almoxarifado e expedição e 

procedimentos do setor. 

8. Operação 8.5.4. Preservação 
Processo de gestão 

almoxarifado e expedição e 
procedimentos do setor. 

8. Operação 8.5.5. Atividades de pós-entrega 
Processo de SAC e comercial e 

procedimentos do setor. 

8. Operação 8.6. Liberação de produtos e serviços 
Processo de gestão da 
engenharia, produção e 
procedimentos do setor. 
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8. Operação 8.7. Controle de saídas não conformes 
PR00-07 - Controle de Não 
Conformidade de Produto e 

Serviço 

9. Avaliação de 
desempenho 

9.1. Monitoramento, medição, análise e 
avaliação 

Processo de gestão da 
qualidade e procedimentos do 

setor. 

9. Avaliação de 
desempenho 

9.1.2. Satisfação do cliente 
Processo de gestão comercial e 

indicador de satisfação de 
clientes. 

9. Avaliação de 
desempenho 

9.1.3. Análise e avaliação 
Processo de gestão da 

qualidade e procedimentos do 
setor. 

9. Avaliação de 
desempenho 

9.2. Auditoria interna 
PR00-06 - Auditorias Internas 

do SQR 

9. Avaliação de 
desempenho 

9.3. Análise crítica pela direção 
Processo de gestão da 

qualidade e reunião de análise 
crítica. 

10. Melhoria 
10.2. Não conformidade e ação 

corretiva 
PR00-06 - Auditorias Internas 

do SQR 

 

Observação 1: O controle de registrados está no formulário documentado 

(FORM00-06), o qual define a identificação, o armazenamento, a proteção, a 

recuperação, o tempo de retenção e o descarte dos registros. 

Observação 2: Os registros da qualidade são mantidos identificados, 

legíveis e prontamente recuperáveis, a fim de evidenciar a conformidade dos 

requisitos e a operação eficaz do sistema de gestão da qualidade. 
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6. OPERAÇÃO  

 

 

6.1. Planejamento e controles operacionais  

 

O PGENG e PGP planeja, implementa e controla os processos necessários 

para atender aos requisitos para a provisão de produtos e serviços, e para 

implementar as ações:  

a) Determinar os requisitos para os produtos e serviços;  

b) Estabelecer critérios para os processos e aceitação de produtos e 

serviços; 

c) Determinar os recursos necessários para alcançar conformidade com os 

requisitos do produto e serviço; 

d) Implementar controle de processos de acordo com critérios;  

e) Determinar e conservar informação documentada na extensão 

necessária para ter confiança de que os processos foram realizados 

conforme planejado e demonstração da conformidade dos produtos e 

serviços com seus requisitos.  

 

A Engenharia controla as mudanças planejadas e analisa criticamente as 

consequências das mudanças não intencionais, tomando ações para mitigar 

quaisquer efeitos adversos, como necessário.  

A engenharia assegura que os processos terceirizados sejam controlados.  

 

6.2. Requisitos para produtos e serviços 

 

6.2.1. Comunicação com o cliente 
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No processo de gestão PGC estão definidos os canais de comunicação com 

o cliente relativos a informações sobre o produto, tratamento de consultas, contratos 

ou pedidos incluindo emendas. 

No processo de gestão PGAC (Processo de Gestão de Atendimento ao 

Cliente) são disponibilizados os canais para a realimentação do cliente incluindo 

suas reclamações. 

 

6.2.2. Determinação de requisitos relativos a produtos e serviços  

 

Considerando que a Direção da Risc realiza pesquisa de mercado para 

definição dos produtos a serem fabricados pela organização, o processo de gestão 

PGC (Processo de Gestão do Comercial) assegura que os requisitos para os 

produtos e serviços sejam definidos, incluindo quaisquer requisitos estatutários e 

regulamentares aplicáveis, requisitos considerados necessários pela Risc e que Risc 

possa atender aos pleitos para os produtos e serviços oferecidos.  

 

6.2.3. Análise crítica de requisitos relativos a produtos e serviços  

 

O processo de gestão comercial (PGC) assegura a capacidade de atender 

aos requisitos para produtos e serviços a serem oferecidos a clientes. Conduz uma 

análise crítica antes de se comprometer a fornecer produtos e serviços a um cliente, 

isto inclui:  

a) Requisitos especificados pelo cliente, incluindo os requisitos para 

atividades de entrega e pós-entrega;  

b) Requisitos não declarados pelo cliente, mas necessários para o uso 

especificado ou pretendido, quando conhecido;  

c) Requisitos especificados pela Risc;  

d) Requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis a produtos e 

serviços;  
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e) Requisitos de contrato ou pedido diferentes daqueles previamente 

expressos.  

A Risc assegura que os requisitos de contrato, pedido ou escopo 

divergentes daqueles previamente definidos sejam resolvidos.  

Os requisitos do cliente são confirmados pela Risc antes da aceitação, 

quando o cliente não prover uma declaração documentada de seus requisitos.  

A Risc mantém a informação documentada, como aplicável, sobre os 

resultados da análise crítica e de quaisquer novos requisitos para os produtos e 

serviços.  

 

6.2.4. Mudanças nos requisitos para produtos e serviços  

 

O PGC assegura a informação documentada pertinente seja emendada, e 

que pessoas pertinentes sejam alertadas dos requisitos mudados, quando os 

requisitos para produtos e serviços forem mudados.  

Observação: A informação documentada é mantida na proposta comercial. 

 

6.3. Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços  

 

6.3.1. Generalidades  

 

O Processo de Gestão da Engenharia (PGENG) estabelece, implementa e 

mantém um processo de projeto e desenvolvimento apropriado para assegurar a 

subsequente provisão de produtos e serviços.  

 

6.3.2. Planejamento de projeto e desenvolvimento  

 

A Engenharia determina os estágios e controles para projeto e 

desenvolvimento e considera:  
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a) A natureza, duração e complexidade das atividades de projeto e 

desenvolvimento;  

b) Os estágios de processo requeridos, incluindo análises críticas de projeto 

e desenvolvimento aplicáveis através do cronograma do projeto;  

c) As atividades de verificação e validação de projeto e desenvolvimento 

requeridas, através do TAF Interno e Externo;  

d) As responsabilidades e autoridades envolvidas no processo de projeto e 

desenvolvimento, através do Plano de Comunicação e/ou Cronograma;  

e) Os recursos internos e externos necessários para o projeto e 

desenvolvimento de produtos e serviços através do cronograma do 

projeto;  

f) A necessidade de controlar interfaces entre pessoas envolvidas no 

processo de projeto e desenvolvimento, através de reuniões ou 

comunicação verbal e/ou e-mail;  

g) A necessidade de envolvimento de clientes e usuários no processo de 

projeto e desenvolvimento, através do TAF com o cliente;  

h) Os requisitos para a provisão subsequente de produtos e serviços, 

através do cronograma;  

i) O nível de controle esperado para o processo de projeto e 

desenvolvimento por clientes e outras partes interessadas pertinentes, 

através do TAF Interno e Externo;  

j) A informação documentada necessária para demonstrar que os 

requisitos de projeto e desenvolvimento foram atendidos.  

 

Observação 1: No processo da engenharia há a presença de 

documentações que auxiliam no controle, planejamento, execução e no bom 

andamento do projeto. 

Observação 2: O planejamento e o cronograma são atualizados na medida 

em que o projeto e o desenvolvimento progridem. 
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Observação 3: O processo de gestão PGENG permite o gerenciamento das 

interfaces entre os setores e grupos envolvidos, assegurando a comunicação eficaz 

e a designação clara de responsabilidades. 

 

6.3.3. Entradas de projeto e desenvolvimento  

 

O PGENG determina os requisitos essenciais para os tipos específicos de 

produtos e serviços a serem projetados e desenvolvidos. A Engenharia considera:  

a) Os requisitos funcionais e de desempenho;  

b) A informação derivada de atividades similares de projeto e 

desenvolvimento anteriores;  

c) Os requisitos estatutários e regulamentares;  

d) As normas ou códigos de prática que a organização tenha se 

comprometido a implementar;  

e) As consequências potenciais de falhas devidas à natureza de produtos e 

serviços.  

 

A Engenharia analisa e solicita aos clientes as entradas (documentos) 

adequadas aos propósitos de cada projeto.  

A Engenharia mantém a informação documentada de entradas de projeto e 

desenvolvimento no servidor de acordo com cada tipo de documentação. Logo, é 

salvo no servidor sempre as últimas revisões ou até mesmo é mantido o histórico 

das versões. 

 

6.3.4. Controles de projeto e desenvolvimento  

 

A Engenharia aplica controles para o processo de projeto e desenvolvimento 

para assegurar que:  

a) Os resultados a serem alcançados estejam definidos;  
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b) Análises críticas sejam conduzidas para avaliar a capacidade dos 

resultados de projeto e desenvolvimento atenderem a requisitos;  

c) Atividades de verificação sejam conduzidas para assegurar que as 

saídas de projeto e desenvolvimento atendam aos requisitos de entrada;  

d) Atividades de validação sejam conduzidas para assegurar que os 

produtos e serviços resultantes atendam aos requisitos para a aplicação 

especificada ou uso pretendido;  

e) Quaisquer ações necessárias sejam tomadas sobre os problemas 

determinados durante as análises críticas ou atividades de verificação e 

validação;  

f) Informação documentada sobre essas atividades seja retida.  

 

6.3.5. Saídas de projeto e desenvolvimento  

 

A Engenharia assegura que as saídas do projeto e desenvolvimento:  

a) Atendam aos requisitos de entrada; 

b) Sejam adequadas para os processos subsequentes para a provisão de 

produtos e serviços; 

c) Incluam ou referenciem requisitos de monitoramento e medição, como 

apropriado, e critérios de aceitação; 

d) Especifiquem as características dos produtos e serviços que sejam 

essenciais para o propósito pretendido e sua provisão segura e 

apropriada. 

 

Observação: A Engenharia realiza as verificações e validações finais no 

produto e serviço, e reter informação documentada no servidor ou em pasta física.  

 

6.3.6. Mudanças de projeto e desenvolvimento  
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A Engenharia juntamente com a área Comercial identifica, analisa 

criticamente e controlar mudanças feitas durante ou após o desenvolvimento de 

produtos e serviços, na extensão necessária para assegurar que não haja impacto 

adverso sobre a conformidade com requisitos.  

A Engenharia reter a informação documentada sobre:  

a) As mudanças de projeto e desenvolvimento;  

b) Os resultados de análises críticas;  

c) A autorização das mudanças;  

d) As ações tomadas para prevenir impactos adversos.  

 

Observação: No processo de gestão da engenharia (PGENG) está descrito 

com maiores detalhes o fluxo de mudança. 

 

6.4. Controle de processos, produtos e serviços providos externamente  

 

6.4.1. Generalidades  

 

O processo de gestão de aquisição (PGAQS) assegura que processos, 

produtos e serviços providos externamente estejam conformes com requisitos.  

A Risc determina os controles a serem aplicados para os processos, 

produtos e serviços providos externamente quando:  

a) Produtos e serviços de provedores externos forem destinados a 

incorporação nos produtos e serviços da própria organização;  

b) Produtos e serviços forem providos diretamente para o(s) cliente(s) por 

provedores externos em nome da organização;  

c) Um processo, ou parte de um processo, for provido por um provedor 

externo como um resultado de uma decisão da organização.  

 

O PGAQS determina e aplica critérios para a avaliação, seleção, 

monitoramento de desempenho e reavaliação de provedores externos, baseados na 
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sua capacidade de prover processos ou produtos e serviços de acordo com os 

requisitos. O PGAQS mantém a informação documentada sobre as atividades e de 

quaisquer ações necessárias decorrentes das avaliações.  

 

6.4.2. Tipo e extensão do controle  

 

O PGAQS assegura que processos, produtos e serviços providos 

externamente não afetem adversamente a capacidade da organização de entregar 

consistentemente produtos e serviços conformes para seus clientes. O processo de 

aquisição:  

a) Assegurar que processos providos externamente permaneçam sob o 

controle do seu sistema de gestão da qualidade;  

b) Definir tanto os controles que ela pretende aplicar a um provedor externo 

como aqueles que ela pretende aplicar às saídas resultantes;  

 

O PGAQS, PGENG e o processo de gestão de Recebimento e Almoxarifado 

(PGRA) levam em consideração:  

a) O impacto potencial dos processos, produtos e serviços providos 

externamente sobre a capacidade da organização de atender 

consistentemente aos requisitos do cliente e aos requisitos estatutários e 

regulamentares;  

b) A eficácia dos controles aplicados pelo provedor externo;  

c) Determinar a verificação, ou outra atividade, necessária para assegurar 

que os processos, produtos e serviços providos externamente atendam a 

requisitos.  

 

6.4.3. Informação para provedores externos  

 

O PGENG e o PGAQS asseguram a suficiência de requisitos antes de sua 

comunicação para o provedor externo.  
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O PGAQS comunica aos provedores externos os seus requisitos para:  

a) Os processos, produtos e serviços a serem providos;  

b) A aprovação de produtos e serviços;  

a) A aprovação de métodos, processos e equipamentos;  

b) A aprovação e liberação de produtos e serviços;  

c) A aprovação de competência, incluindo qualquer qualificação de pessoas 

requerida;  

d) A aprovação de interações do provedor externo com a organização;  

e) A aprovação de controle e monitoramento do desempenho do provedor 

externo a ser aplicado pela organização;  

f) A aprovação de atividades de verificação ou validação que a 

organização, ou seus clientes, pretendam desempenhar nas instalações 

do provedor externo.  

 

6.5. Produção e provisão de serviço  

 

6.5.1. Controle de produção e de provisão de serviço 

 

O PGENG juntamente com o processo de gestão da Produção (PGP) 

implementa produção e provisão de serviço sob condições controladas. Condições 

controladas devem incluir, como aplicável a disponibilidade de informação 

documentada que defina:  

a) As características dos produtos a serem produzidos, dos serviços a 

serem providos ou das atividades a serem desempenhadas;  

b) Os resultados a serem alcançados;  

c) A disponibilidade e uso de recursos de monitoramento e medição 

adequados;  

d) A implementação de atividades de monitoramento e medição em 

estágios apropriados para verificar que critérios para controle de 
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processos ou saídas e critérios de aceitação para produtos e serviços 

foram atendidos;  

e) O uso de infraestrutura e ambiente adequados para a operação dos 

processos;  

f) A designação de pessoas competentes, incluindo qualquer qualificação 

requerida;  

g) A validação e revalidação periódica da capacidade de alcançar 

resultados planejados dos processos para produção e provisão de 

serviço, onde não for possível verificar a saída resultante por 

monitoramento ou medição subsequentes;  

h) A implementação de ações para prevenir erro humano;  

i) A implementação de atividades de liberação, entrega e pós-entrega. 

 

Observação 1: As atividades de entrega e pós-entrega estão definidas nos 

processos: PGENG, PGE e PGAC. 

Observação 2: Não se aplica a certificação da qualidade na empresa Risc o 

processo de serviço de implementação no cliente conforme o escopo (Exclusão). 

Observação 3: O processo de gestão de assistência técnica possui 

basicamente o mesmo processo da área produtiva. 

 

6.5.2. Identificação e rastreabilidade  

 

O PGENG e PGP usam meios adequados para identificar saídas quando 

isso for necessário assegurar a conformidade de produtos e serviços.  

O processo da engenharia e da produção identificam a situação das saídas 

com relação aos requisitos de monitoramento e medição ao longo da produção e 

provisão de serviço.  

A Risc controla a identificação única das saídas quando a rastreabilidade for 

um requisito, e mantém a informação documentada necessária para possibilitar 

rastreabilidade.  
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Observação: A rastreabilidade é feita através da identificação de número de 

série e a Ordem de Produção, que possibilitam o levantamento dos registros de 

avaliação do produto. 

 

6.5.3. Propriedade pertencente a clientes ou provedores externos  

 

O PGAQS e o PGRA zelam pela propriedade pertencente a clientes ou 

provedores externos, enquanto estiver sob o controle da organização ou sendo 

usada pela Risc Automação. 

A Risc identifica, verifica, protege e salvaguarda a propriedade de clientes ou 

de provedores externos provida para uso ou incorporação nos produtos e serviços.  

Quando a propriedade de um cliente ou provedor externo for perdida, 

danificada ou de outra maneira constatada inadequada para uso, a empresa relata 

isto para o cliente ou provedor externo e retém a informação documentada sobre o 

que ocorreu. 

Observação: O produto fornecido pelo cliente é aquele enviado para 

Assistência Técnica (pós-entrega), tratado pelo processo de gestão PGAST, onde é 

identificado e verificado, e são definidos os cuidados, as proteções e as 

salvaguardas para o produto. 

 

6.5.4. Preservação  

 

O processo de gestão da expedição (PGE) preserva as saídas durante 

produção e provisão de serviço na extensão necessária, para assegurar 

conformidade com requisitos.  

Observação: Os critérios e métodos para preservar a conformidade do 

produto durante os processos internos e entrega no destino pretendido, estão 

definidos nos documentos relacionados aos processos de realização do produto 

incluindo identificação, manuseio, embalagem, armazenamento e proteção. A 
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preservação é também aplicada às partes constituintes do produto. Os processos de 

gestão de PGRA, PGP, PGAST e PGE definem tais critérios. 

 

6.5.5. Atividades de pós-entrega  

 

O processo de gestão Comercial (PGC) atende aos requisitos para 

atividades pós-entrega associadas com os produtos e serviços. Na determinação da 

extensão das atividades pós-entrega requeridas, a Risc considera:  

a) Os requisitos estatutários e regulamentares;  

b) As consequências indesejáveis potenciais associadas com seus produtos 

e serviços;  

c) A natureza, uso e o tempo de vida pretendido de seus produtos e 

serviços; 

d) Requisitos do cliente;  

e) Retroalimentação de cliente.  

 

6.6. Liberação de produtos e serviços  

 

A engenharia e a produção (PGENG e PGP) implementam arranjos 

planejados, em estágios apropriados, para verificar se os requisitos do produto e do 

serviço foram atendidos.  

A liberação de produtos e serviços para o cliente não pode proceder até que 

os arranjos planejados forem satisfatoriamente concluídos, a menos que de outra 

forma tenham sido aprovados por autoridade pertinente e, como aplicável, pelo 

cliente.  

A engenharia retém informação documentada sobre a liberação de produtos 

e serviços. A informação documentada inclui:  

a) Evidência de conformidade com os critérios de aceitação;  

b) Rastreabilidade à(s) pessoa(s) que autoriza(m) a liberação.  

 



MANUAL DA QUALIDADE 

Seção: 6 Revisão: 02 

 Data: 08/03/18 Página: 13/13 
 

 

 

6.7. Controle de saídas não conformes  

 

O processo de gestão da qualidade (PGQ) assegura que saídas que não 

estejam conformes com seus requisitos sejam identificadas e controladas para 

prevenir seu uso ou entrega não pretendido.  

O PGQ toma as ações apropriadas baseadas na natureza da não 

conformidade e em seus efeitos sobre a conformidade de produtos e serviços. Isso 

deve também se aplicar aos produtos e serviços não conformes detectados após a 

entrega de produtos, durante ou depois da provisão de serviços.  

A Risc lida com saídas não conformes de um ou mais dos seguintes modos: 

a) Correção;  

b) Segregação, contenção, retorno ou suspensão de provisão de produtos e 

serviços;  

c) Informação ao cliente;  

d) Obtenção de autorização para aceitação sob concessão.  

e) A conformidade com os requisitos deve ser verificada quando saídas não 

conformes forem corrigidas.  

 

O PGQ ou a empresa retém a informação documentada que:  

a) Descreva a não conformidade;  

b) Descreva as ações tomadas;  

c) Descreva as concessões obtidas;  

d) Identifique a autoridade que decide a ação com relação à não 

conformidade.  

 

Observação: O procedimento documentado PR00-07 (Controle de Não 

Conformidade) define os controles, as responsabilidades e autoridades relacionadas 

para lidar com produtos não conformes, assim como as formas de tratamento destes 

produtos.
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7. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

 

7.1. Monitoramento, medição, análise e avaliação 

 

7.1.1. Generalidades  

 

A alta direção da Risc determinou através do planejamento e objetivos da 

qualidade:  

a) O que precisa ser monitorado e medido;  

b) Os métodos para monitoramento, medição, análise e avaliação 

necessários para assegurar resultados válidos;  

c) Quando o monitoramento e a medição devem ser realizados;  

d) Quando os resultados de monitoramento e medição devem ser 

analisados e avaliados.  

 

A alta direção e o processo da qualidade avaliam o desempenho e a eficácia 

do sistema de gestão da qualidade. A Risc retém informação documentada 

apropriada como evidência dos resultados.  

Observação: O registro de monitoramento e medição é realizado através 

das atas das reuniões de análise crítica, as quais estão armazenadas no 

departamento da qualidade. 

 

7.1.2. Satisfação do cliente  
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O departamento comercial (PGC) monitorar a percepção de clientes do grau 

em que suas necessidades e expectativas foram atendidas. O PGC determinou os 

métodos para obter, monitorar e analisar criticamente essa informação.  

Observação: O departamento comercial realiza a pesquisa de satisfação, 

analisa a mesma e armazena no próprio departamento. 

 

7.1.3. Análise e avaliação  

 

A alta direção analisa e avalia dados e informações apropriadas 

provenientes de monitoramento e medição.  

Os resultados de análises são usados para avaliar: 

a) Conformidade de produtos e serviços; 

b) O grau de satisfação de cliente; 

c) O desempenho e a eficácia do sistema de gestão da qualidade; 

d) Se o planejamento foi implementado eficazmente; 

e) A eficácia das ações tomadas para abordar riscos e oportunidades;  

f) O desempenho de provedores externos;  

g) A necessidade de melhorias no sistema de gestão da qualidade.  

 

7.2. Auditoria interna  

 

O processo de gestão da qualidade (PGQ) conduzir auditorias internas a 

intervalos planejados para prover informação sobre o sistema de gestão da 

qualidade se está implementado e mantido eficazmente e conforme com:  

a) Os requisitos da própria Risc para o seu sistema de gestão da qualidade;  

b) Os requisitos da norma ISO9001:2015  

 

A Risc Automação:  

a) Planeja, estabelece, implementa e mantém um programa de auditoria, 

incluindo a frequência, métodos, responsabilidades, requisitos para 
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planejar e para relatar, o que deve levar em consideração a importância 

dos processos concernentes, mudanças que afetam a organização e os 

resultados de auditorias anteriores;  

b) Defini os critérios de auditoria e o escopo para cada auditoria;  

c) Seleciona auditores e conduz auditorias para assegurar a objetividade e 

a imparcialidade do processo de auditoria;  

d) Assegura que os resultados das auditorias sejam relatados para a 

gerência pertinente;  

e) Executa correção e ações corretivas apropriadas sem demora indevida;  

f) Retém informação documentada como evidência da implementação do 

programa de auditoria e dos resultados de auditoria.  

 

Observação 1: A informação documentada sobre os resultados de auditoria, 

assim como as ações estão disponibilizadas no setor da qualidade. 

Observação 2: O procedimento PR00-06 - Auditorias Internas do SQR, 

contém informações que descrevam o processo auditorias internas e externas na 

Risc Automação. 

 

7.3. Análise crítica pela direção  

 

7.3.1. Generalidades  

 

A Alta Direção analisa criticamente o sistema de gestão da qualidade da 

Risc, a intervalos planejados, para assegurar sua contínua adequação, suficiência, 

eficácia e alinhamento com o direcionamento estratégico da organização.  

 

7.3.2. Entradas de análise crítica pela direção  

 

A análise crítica pela direção é planejada e realizada levando em 

consideração:  
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a) A situação de ações provenientes de análises críticas anteriores pela 

direção; 

b) Mudanças em questões externas e internas que sejam pertinentes para o 

sistema de gestão da qualidade;  

c) Informação sobre o desempenho e a eficácia do sistema de gestão da 

qualidade, incluindo tendências relativas a:  

d) Satisfação do cliente e retroalimentação de partes interessadas 

pertinentes;  

e) Extensão na qual os objetivos da qualidade foram alcançados;  

f) Desempenho de processo e conformidade de produtos e serviços;  

g) Não conformidades e ações corretivas;  

h) Resultados de monitoramento e medição;  

i) Resultados de auditoria;  

j) Desempenho de provedores externos;  

k) A suficiência de recursos;  

l) A eficácia de ações tomadas para abordar riscos e oportunidades;  

m) Oportunidades para melhoria.  

 

7.3.3. Saídas de análise crítica pela direção  

 

As saídas de análise crítica pela direção incluem em decisões e ações 

relacionadas com:  

a) Oportunidades para melhoria;  

b) Qualquer necessidade de mudanças no sistema de gestão da qualidade;  

c) Necessidade de recurso.  

 

O processo de gestão da qualidade (PGQ) retém a informação documentada 

como evidência dos resultados de análises críticas pela direção.  

Observação: As informações documentadas relacionadas as entradas e 

saídas estão disponibilizadas no departamento da qualidade. 
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8. MELHORIA 

 

  

8.1. Generalidades  

 

A Risc determina e seleciona oportunidades para melhoria e implementa 

quaisquer ações necessárias para atender os requisitos do cliente e aumentar a 

satisfação do cliente, incluindo: 

a) Melhorar produtos e serviços para atender a requisitos assim como para 

abordar futuras necessidades e expectativas; 

b) Corrigir, prevenir ou reduzir efeitos indesejados; 

c) Melhorar o desempenho e a eficácia do sistema de gestão da qualidade. 

 

8.2. Não conformidade e ação corretiva  

 

Ao ocorrer uma não conformidade, incluindo as provenientes de 

reclamações, a Risc reagi à não conformidade e, como aplicável:  

a) Toma ação para controlá-la e corrigi-la;  

b) Lida com as consequências. 

 

A Risc avalia a necessidade de ação para eliminar a(s) causa(s) da não 

conformidade, a fim de que ela não se repita ou ocorra em outro lugar:  

a) Analisando criticamente e analisando a não conformidade;  

b) Determinando as causas da não conformidade;  

c) Determinando se não conformidades similares existem, ou se poderiam 

potencialmente ocorrer.  

d) implementar qualquer ação necessária;  
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e) Analisando criticamente a eficácia de qualquer ação corretiva tomada;  

f) Atualizando riscos e oportunidades determinados durante o 

planejamento, se necessário;  

g) Realizando mudanças no sistema de gestão da qualidade, se necessário.  

 

Ações corretivas são apropriadas aos efeitos das não conformidades 

encontradas.  

Observação 1: O procedimento PR00-07 - Controle de Não Conformidade 

de Produto e Serviço, aborda a tratativa da não conformidade e as devidas ações 

corretivas a serem tomadas. O procedimento está disponível no servidor para todos 

os departamentos da organização. 

Observação 2: O procedimento PR00-08 – Ação Corretiva, descreve o 

processo para implantação de ações corretivas, lembrando que este procedimento 

está fortemente atrelado e com maior detalhamento no procedimento PR00-07 – 

Controle de Não Conformidade, devido a metodologia para identificação e correção 

de não conformidades. 

 

A empresa retém a informação documentada como evidência:  

a) Da natureza das não conformidades e quaisquer ações subsequentes 

tomadas;  

b) Dos resultados de qualquer ação corretiva.  

 

Observação: As não conformidades encontradas são registradas em um 

formulário que está disponibilizado no servidor da organização. Vale a pena ressaltar 

que o registro é documentado em meio físico e/ou digital nos respectivos setores. 

 

8.3. Melhoria contínua 

 

A Risc melhora continuamente a adequação, suficiência e eficácia do 

sistema de gestão da qualidade.  



MANUAL DA QUALIDADE 

Seção: 8 Revisão: 02 

 Data: 08/03/18 Página: 3/3 
 

 

 

A Risc considera os resultados de análise e avaliação e as saídas de análise 

crítica pela direção para determinar se existem necessidades ou oportunidades que 

devem ser abordadas como parte de melhoria contínua.  
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PROCESSOS DE GESTÃO 
Itens da Norma ISO 

9001:2015 
Itens do Manual da 

Qualidade 
Sigla do 

Documento 
Descrição 

PGC Proc. Gestão Comercial 
8.1/ 8.2/ 8.2.1/ 8.2.2/ 
8.2.3/ 9.1.2 

6.1/ 6.2/ 6.2.1/ 6.2.2/ 6.2.3/ 
7.1.2 

PGAC Proc. Gestão de Atendimento ao Cliente 8.2.1/ 9.1.2 6.2.1/ 7.1.2 

PGENG Proc. Gestão de Engenharia 
8.3/ 8.3.1/ 8.3.2/ 8.3.3/ 
8.3.4/ 8.3.5/ 8.3.6 

6.3/ 6.3.1/ 6.3.2/ 6.3.3/ 
6.3.4/ 6.3.5/ 6.3.6 

PGAQS Proc. Gestão de Aquisição 8.4/ 8.4.1/ 8.4.2/8.4.3 6.4/ 6.4.1/ 6.4.2/ 6.4.3 

PGRA 
Proc. Gestão de Recebimento e 
Almoxarifado 

8.4.1/ 8.4.2 6.4.1/ 6.4.2 

PGP Proc. Gestão de Produção 
8.5/ 8.5.1/ 8.5.2/ 8.5.3/ 
8.5.4/ 8.6 

6.5/ 6.5.1/ 6.5.2/ 6.5.3/ 
6.5.4/ 6.6 

PGE Proc. Gestão de Expedição 8.5.1/ 8.5.2/ 8.5.4/ 8.5.5 6.5.1/ 8.5.2/ 6.5.4/ 6.5.5 

PGAST Proc. Gestão de Assistência Técnica 8.5.1/ 8.5.3/ 8.5.4 6.5.1/ 6.5.3/ 6.5.4 

PGQ Proc. Gestão da Qualidade 
7.1.3/ 7.1.5.1/ 7.1.5.2/ 
8.7/ 9.1.3./ 9.1/ 9.2/ 9.3/ 
10.1/ 10.2/ 10.3 

5.1.3/ 5.1.5.1/ 5.1.5.2/ 6.7/ 
7.1.3./ 7.1/ 7.2/ 7.3/ 8.1/ 
8.2/ 8.3 

PGRH Proc. Gestão de Recursos Humanos 7/ 7.1/ 7.2/ 7.3/ 7.4 5/ 5.1/ 5.2/ 5.3/ 5.4 

PGTI 
Proc. Gestão de Tecnologia da 
Informação 

0.3.3 - 
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