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RESUMO 

 

Esta monografia realizou um estudo exploratório na implantação de um Sistema de 

Gestão Integrado ISO 9001:2008 e FSC-STD-40-004 na empresa Cartonagem 

Rosni Ltda. Seu objetivo foi de comprovar a viabilidade técnica e operacional dos 

dois sistemas trabalhando integrados. Primeiramente foi apresentado um histórico 

da qualidade, desde civilizações da antiguidade até os dias atuais, mostrando a 

visão dos principais pensadores da qualidade; chegando às certificações os 

sistemas de gestão. Nesta parte apresentou a evolução da família das normas 

ISO 9000. De forma similar, foi realizada a apresentação do FSC e sua norma  

FSC-STD-40-004. Uma análise comentada foi elaborada de ambas as normas, 

contendo, quando aplicável, uma explicação de como aquele requisito normativo foi 

atendido pela Cartonagem Rosni Ltda. Concluída esta etapa teórica, passou-se a 

demonstrar a metodologia utilizada na integração dos dois sistemas, sua viabilidade 

– demonstrada com certificação integrada dos dois sistemas por organismo 

certificador de terceira parte – finalizando com a apresentação dos resultados 

positivos obtidos pela Cartonagem Rosni após a integração e certificação. 

 

Palavras-chave: FSC. Qualidade. Sistemas de gestão integrados. 



 

ABSTRACT / RESUMEN 

 

This monograph conducted an exploratory study on the implementation of an 

Integrated Management System ISO 9001:2008 and FSC-STD-40-004 in 

Cartonagem Rosni Ltda. His goal was to prove the technical and operational 

feasibility of the two systems working integrated. We first presented a history of 

quality, from ancient civilizations until today, showing the view of the leading thinkers 

of quality; arriving at management systems certifications. In this part presented the 

evolution of the family of ISO 9000 standards. Similarly, there was the presentation of 

the FSC and its FSC-STD-40-004. An analysis was made of both commented 

standards, containing, where applicable, an explanation of how that normative 

requirement was met by Cartonagem Rosni Ltda. Once this step theoretical started 

to show the methodology used in the integration of the two systems, their viability - 

demonstrated with the two systems integrated certification by third party certification 

body - ending with the presentation of positive results obtained by Cartonagem Rosni 

after integration and certification. 

 

Keywords: integrated management systems. FSC. Quality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Não estão inclusos neste trabalho o texto original da ISO 9001:2008 e da 

norma FSC-STD-40-004. 

Visando propiciar sua inter-relação e o possível acompanhamento com a 

ISO 9001:2008 e FSC-STD-40-004, nas seções 5 e 7 deste trabalho, os títulos das 

seções, cláusulas e sub cláusulas estão descritos de forma idêntica ao utilizados 

pelas referidas normas.  

A norma FSC-STD-40-004 possui uma particularidade que a diferencia em 

relação a norma ISO 9001:2008. Na ISO 9001 as seções, cláusulas e sub cláusulas 

são apresentadas de forma contínua, sem separações. Na norma FSC, as seções, 

cláusulas e sub cláusulas estão separadas em quatro partes, por assunto. 

Sendo assim, para facilitar o entendimento e acompanhar o raciocínio da 

FSC, as PARTES da norma estarão indicadas por cláusulas deste trabalho, ou seja 

a PARTE I, será indicada com a cláusula 7.1 do trabalho, a PARTE II pela cláusula 

7.2 do trabalho e assim por diante. 

O texto destas seções (5 e 7) apresentam uma interpretação sucinta dos 

requisitos das normas ISO 9001:2008 e FSC-STD-40-004 e, quando aplicável, em 

seguida a esse texto é apresentado um novo parágrafo que descreve como os 

requisitos foram interpretados e implementado na Rosni1. 

Nos parágrafos que descrevem a interpretação e implementação na Rosni, 

quando estes existirem, os mesmos estarão grafados em texto sombreado (como 

este). 

 

                                                             
1
 Cartonagem Rosni Ltda. e Rosni Embalagens Ltda.: A partir dessa nota, quando o texto não 

necessitar fazer uma referência explicita a Cartonagem Rosni Ltda. e/ou a Rosni Embalagens 
Ltda., as organizações (ambas ou individualmente) serão mencionadas somente como Rosni. 
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2 A EVOLUÇÃO DA QUALIDADE 

 

Para a humanidade chegar ao nível de conhecimento atual, milhares de 

anos foram necessários. Erros, acertos, invenções e desenvolvimento ocorreram, 

porém uma palavra sempre nos acompanhou nessa jornada: “qualidade”. 

 

2.1 Histórico 

 

Desde os primórdios das civilizações, o gosto pelo “bem fazer”, o orgulho de 

uma obra bem feita já era motivo de exaltação. Nas pirâmides do antigo Egito, 

passando pela Acrópole na antiga Grécia ou pelo Coliseu em Roma, vemos ali, 

qualidade. Mesmo na Idade Média, considerada como o período das sombras e da 

castração da criatividade, poderemos enxergar qualidade nos castelos e nas 

armaduras, pois apesar de criações rústicas, atendiam as necessidades da época. 

Veio então a Renascença, o período das criações, da simetria das formas e, 

a partir de então, o belo, o funcional ganhou valor e a humanidade experimentou um 

crescimento tecnológico, científico e artístico jamais visto. 

Chega então o século XX e as transformações se intensificam; o artesão 

perde seu lugar para as produções seriadas. No momento em que ocorre a 

produção em série, percebe-se a necessidade das peças, partes e componentes 

serem intercambiáveis, criam-se então as normas técnicas para se regulamentar a 

fabricação e comercialização desses produtos. Essa normatização ganha força no 

período do pós Segunda Guerra Mundial, passando pelas etapas do Controle da 

Qualidade (inspeção), Controle Estatístico do Processo (CEP), chegando aos 

Sistemas de Gestão da Qualidade e mais recentemente aos Sistemas de Gestão 

Integrados. 

 

2.2 Qualidade para os principais pensadores 

 

A noção do que vem a ser qualidade tem evoluído a cada dia, levando os 

consumidores/clientes exigirem de seus fornecedores melhorias constantes em seus 

produtos e serviços. Na verdade esses clientes/consumidores tem o conceito 

instintivo do que é ou como deveria ser a qualidade. 
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Os grandes pensadores da qualidade, Deming, Crosby, Feigenbaum, 

Ishikawa e Juran, tinham características pessoais e profissionais totalmente 

diferentes o que os levou a atuar em diferentes setores da economia. Porém, 

Barçante (1998, p.34) conseguiu aglutinar pontos concordantes entre eles como a 

necessidade fundamental da comunicação entre as áreas envolvidas na fase do 

projeto. Esses pensadores concordavam também que o conceito sobre qualidade é 

dinâmico e a melhoria contínua é essencial, assim como o fortalecimento de parceria 

com seus fornecedores. Outros dois pontos de concordância entre eles está no 

compromisso dos gestores em se responsabilizarem pelas soluções das não 

conformidades e da mudança de mentalidade da Organização. Finalizando, os 

pensadores reforçam a importância do treinamento e capacitação em todos os níveis 

hierárquicos, com a anuência da Alta Direção. 

Porém, quando se busca uma definição do vem a ser qualidade, mesmo 

para esses pensadores, não há uma homogeneidade na resposta. No artigo de R.W. 

Hoyer e Brooke B.Y. Hoyer da revista Quality Progress (2001, p.53 a 62)2 é 

apresentado como cada um desses pensadores, cada um a seu tempo, definiram o 

que seria qualidade. As proposições, resumidamente, são apresentadas a seguir. 

 

W. Edwards Deming (1900-1993) 

 

Nasceu em Iowa, EUA, físico e matemático, especializou-se em estatística. 

Implementou na Companhia Telefônica Bell o método de Controle Estatístico da 

Qualidade. Após a Segunda Guerra Mundial, vai para o Japão onde, com suas 

ideias, influenciou profundamente na recuperação daquele país. 

Para Deming, “Qualidade é tudo aquilo que melhora o produto do ponto de 

vista do cliente”. 

 

Philip B. Crosby (1926-2001) 

 

Nasceu em West Virginia, EUA, desenvolveu os conceitos de Zero defeito e 

de “fazer o correto da primeira vez”. Foi gerente da qualidade da Martin-Marietta no 

                                                             
2
 A tradução do texto do inglês para o português, resumo das ideias de cada pensador da 

qualidade, foram realizadas pelo autor desse trabalho. 
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final da década de cinquenta até meados da década de sessenta, onde teve a 

oportunidade de desenvolver suas teorias. 

Para Crosby, “Qualidade é a conformidade do produto às suas 

especificações”. 

“Qualidade é a conformidade com os requisitos acordados e entendidos na 

sua totalidade”. 

 

Armand V. Feigenbaum (1924-1994) 

 

Engenheiro norte americano, foi diretor técnico da General Eletric no período 

de 1958 a 1968, presidiu a General Systems e a American Society for Quality 

Control (ASQC – atual ASQ). Em 1970, juntamente com Ishikawa e Borel, fundou a 

International Academy for Quality (IQA), sendo seu primeiro presidente. 

Para Feigenbaum, “Qualidade é a composição total das características do 

produto e do serviço em marketing, engenharia, manufatura e manutenção pela qual 

o produto e serviço em uso atingirão as expectativas do consumidor”. 

“Qualidade é um conjunto de características incorporadas ao produto através 

de projeto e manufatura que determina o grau de satisfação do cliente”. 

 

Kaoru Ishikawa (1915-1960) 

 

Químico formado pela Universidade de Tóquio foi um dos principais 

estimuladores para a criação do JUSE. Considerado no Japão como a 

personalidade mais importante no movimento japonês para a qualidade, a ponto de 

ser condecorado pelo imperador do Japão com a Medalha da II Ordem do Sagrado 

Tesouro. 

Para Ishikawa, “Qualidade é desenvolver, projetar, produzir e comercializar 

um produto que é mais econômico, mais útil e sempre satisfatório para o 

consumidor”. 

“Estritamente interpretado, qualidade significa qualidade do produto”. 

“Amplamente interpretado, qualidade significa qualidade de trabalho, serviço, 

informação, processo, divisão, pessoas (incluindo trabalhadores), engenheiros, 

administradores e executivos, qualidade de sistema, empresa e objetivos, etc”. 
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Joseph M. Juran (1904-1997) 

 

Nascido na Romênia imigrou com oito anos com sua família para os EUA. 

Engenheiro e advogado, nos anos cinquenta trabalhou como consultor de empresas 

e em 1979, funda o famoso Juran Institute. 

Para Juran, “Qualidade é a adequação ao uso”. 

“Um dos significados da qualidade é o desempenho do produto. Outro 

significado é a ausência de deficiências”. 

 

Vicente Falconi (1940) 

 

Também pode ser destacada a contribuição do brasileiro Vicente Falconi3. 

Graduado em Engenharia de Minas e Metalurgia pela UFMG (1963) e pós-graduado 

em Engenharia pela Colorado School of Mines (USA) (1968 e 1972). 

Para Falconi, qualidade é definida quando temos “um produto ou serviço que 

atende perfeitamente, de forma confiável, de forma acessível, de forma segura e no 

tempo certo ás necessidades do cliente”. 

 

2.3 O Surgimento dos Sistemas de Gestão da Qualidade 

 

A importância e o interesse que tem despertado no Brasil o tema da 

implantação dos Sistemas de Gestão da Qualidade nos complexos industriais, em 

geral, e nas empresas do setor gráfico, em particular, podem ser medidos pelo 

volume de trabalhos acadêmicos estudados e apresentados nas universidades 

públicas e privadas por todo o país. 

As primeiras empresas que adotaram os Sistemas de Gestão da Qualidade 

no Brasil eram predominantemente multinacionais ou governamentais que seguiam, 

respectivamente, determinações de suas matrizes ou diretrizes de acordos 

internacionais. Destacavam-se as organizações ligadas ao setor de energia 

(Nuclebrás, Petrobrás e Eletrobrás), as do setor automotivo e as empresas 

exportadoras. 

                                                             
3
 FALCONI, Vicente, conceito de Qualidade extraído a partir da análise do Capitulo 1 do livro TQC 

Controle da Qualidade Total (no estilo japonês). 
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A adoção dos Sistemas de Gestão da Qualidade nas empresas pequenas e 

médias – onde estão inclusas a maioria das empresas do setor gráfico – ocorreu 

com mais frequência a partir do ano 2000. Não por coincidência, nesse mesmo 

período, teses de mestrado e doutorado sobre o tema começaram a se multiplicar. 

Como informa Morejón (2005), na escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 

a primeira tese de doutorado foi defendida e aprovada em 1º de novembro de 2000 

por Héctor Rafael Lisondo4. 

No contesto mundial, o discurso elaborado principalmente pelos países 

desenvolvidos, quando da criação das normas da família ISO 9000 era o de que tais 

normas seriam criadas com vistas à preparação das empresas dos setores 

produtivos e de serviços frente a crescente concorrência advinda da globalização. 

A necessidade de se oferecer produtos e serviços com qualidade para 

clientes cada vez mais exigentes levou muitas empresas a adotar os Sistemas de 

Gestão da Qualidade. Tomando-se como ponto de partida o gerenciamento 

científico de Frederick Winslow Taylor5 até os métodos de gestão utilizados hoje em 

dia, a evolução é inquestionável. 

Os caminhos para se chegar a qualidade são muitos; o mais alardeado a 

ponto de ser erroneamente classificado de “modismo” tamanha a difusão ocorrida 

pelo mundo é o das normas da qualidade criadas pela International Organization for 

Standardization (ISO)6. 

Em que pese as Normas da família ISO 9000 serem consideradas como 

“sinônimo” da qualidade, na verdade elas propõem que seja criado um Sistema de 

Gestão da Qualidade para produção de produtos ou prestação de serviços em que 

os processos envolvidos nessas atividades sejam escritos, seguidos e medidos. 

Utilizando os controles estabelecidos no sistema – como, por exemplo, as auditorias 

– observa-se que estes tem como principal objetivo a melhoria contínua dos 

processos e do próprio Sistema de Gestão da Qualidade. 

                                                             
4
 LISONDO, Héctor Rafael. Qualidade Dialética: motivação, mudança e resistências. O “saber 

profundo” de Deming como ponto de partida para o conhecimento e tratamento das resistências à 
mudanças no processo de implantação de sistemas da qualidade em pequenas e médias 
empresas de manufatura. 2.000. 363p. 

5
 TAYLOR, Frederick Winslow: engenheiro norte-americano que, em 1911, publicou The Principles 

of Scientific Management. 
6
 A ISO é a maior desenvolvedora e editora de normas internacionais do mundo. Com sede em 

Genebra, na Suiça, agrega uma rede de institutos de normatização de 163 países. É uma 
organização não governamental e por este motivo pode intermediar entre os setores público e 
privado. Sendo assim, a ISO propicia, quando da emissão de uma norma técnica, um consenso 
entre as necessidades dos negócios das empresas e os interesses sociais dos governos. 
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3 A EVOLUÇÃO DAS NORMAS ISO 9000 

 

A ISO estabelece que suas normas devam ser reavaliadas e, se necessário, 

revisadas a intervalos de tempo ou se ocorrerem  mudanças significativas de 

tecnologias, materiais ou equipamentos de testes/produtivos. O comitê ISO TC/1767 

seguindo as determinações da ISO, estabeleceu que as normas da família ISO 9000 

fossem revidas a cada cinco anos – devido a sua complexidade e abrangência, nem 

sempre esse prazo é cumprido. 

 

3.1 As Normas ISO 9000 na Versão de 1987 

 

Em 1987, a ISO oficializou a família de normas ISO 9000, que na verdade 

era a norma inglesa BS5750 com pequenas alterações. Por ser praticamente a cópia 

da norma inglesa, o Reino Unido a adotou prontamente, fazendo com que grande 

parte dos países europeus também a adotassem, especialmente aqueles que já 

visavam o ingresso na nova Comunidade Europeia. 

Na adoção das normas da família ISO 9000, os países faziam a tradução da 

Norma para sua respectiva língua e a batizavam com um número que a ligasse com 

a numeração 9000 da ISO. Desta forma, sua proliferação para o resto do mundo 

ocorreu de forma muito rápida sendo adotada inclusive pelos Estados Unidos. 

 

3.2 As Normas ISO 9000 na Versão de 1994 

 

A primeira revisão da família de normas ISO 9000 ocorreu em 1994 e apesar 

da grande expectativa criada para esta revisão, ela acabou frustrando as 

expectativas de seus usuários, em especial as organizações na área de serviços, 

pois era notório o direcionamento da norma para as organizações industriais em 

detrimento ao crescente setor de serviços. 

Segundo Crosby (2000), as normas da família ISO 9000:1994 não exigiam 

que as empresas tivessem objetivos ou adotassem ações visando a melhoria da 

                                                             
7
 ISO/TC-176: Comitê técnico da ISO (International Organization for Standadization) responsável 

pela gestão da qualidade (sistemas da qualidade genéricos de gestão e tecnologias de apoio), 
bem como o desenvolvimento das normas da qualidade, entre elas a família ISO 9000 e dos guias 
de documentação referentes a qualidade. 

 O ISO/TC-176 tem como função o aconselhamento a todos os comitês ISO e comitês técnicos IEC 
no sentido de garantir a integridade das normas de sistemas de gestão da qualidade. 



22 

 

qualidade, nem exigiam que demonstrassem quaisquer resultados nesse sentido. A 

tendência das organizações foi a de ter como objetivo apenas a obtenção da 

certificação, em vez de focalizar na necessidade de melhorar os produtos, serviços e 

processos da Organização. 

Nesta versão de 1994 havia três normas para a certificação: 

 

a) ISO 9003: certifica a organização somente nos requisitos de inspeção 

final e entrega. Na verdade foram poucas as Organizações que optaram 

por esse tipo de certificação, pois a mesma não trazia benefícios para a 

empresa e não tinham aceitação por parte dos clientes; 

b) ISO 9002: a maioria das Organizações foi certificada por esta norma, 

especialmente as da área de serviços. A única diferença entre ela e a 

9001 estava na exclusão da cláusula 4.4 (Projetos), sendo que escolha 

por certificar pela ISO 9001ou ISO 9002 cabia a Organização a ser 

certificada; 

c) ISO 9001: era a norma de certificação mais completa das três, pois inclui 

os requisitos de projeto e desenvolvimento de produtos (cláusula 4.4 da 

referida norma). 

 

No período anterior ao ano 2000, quando ocorreria a revisão das normas da 

família ISO 9000, a ISO realizou uma pesquisa com os usuários da norma (processo 

até então inédito para normas de gestão), e escolheu aleatoriamente Organizações 

certificadas para o envio de um questionário, que os usuários das normas puderam 

comentar e até sugerir e solicitar alterações da Norma. Na análise das respostas 

ficou constatado que no ponto de vista dos usuários, as normas da família ISO 9000 

necessitavam ter algum mecanismo que levassem as Organizações a obter 

melhorias em seus processos, produtos e nos seus sistemas de gestão da 

qualidade. Com este foco foi realizada a revisão para a versão 2000. 

 

3.3 As Normas ISO 9000 na Versão 2000 

 

A revisão da ISO 9001 versão 2000 promoveu um grande impacto nas 

Organizações certificadas pela versão de 1994, pois se constituiu numa revisão 

profunda da Norma em relação a versão anterior. Para o atendimento desta revisão, 
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a estrutura do Sistema de Gestão da Qualidade deveria ter o enfoque nos processos 

baseando-se nos oito princípios da qualidade e na adoção do ciclo de melhoria 

contínua PDCA. 

 

O conceito do Método de Melhorias, conhecido atualmente pela sigla 
PDCA, foi originalmente desenvolvido na década de trinta, nos 
laboratórios da Bell Laboratories – EUA, pelo estatístico americano 
Walter A. Shewhart, como sendo um ciclo de controle de melhorias 
do processo, que pode ser repetido continuamente sobre qualquer 
processo ou problema. Em 1931, Shewhart publica o livro Economic 
Control of Quality of Manufactured Product, o qual confere um caráter 
científico às questões relacionadas à qualidade (SOUZA, 1997). 
 
Contudo, este método somente foi popularizado na década de 
cinquenta, pelo especialista em qualidade, W. Eswards Deming, 
considerado seu maior divulgador, ficando mundialmente conhecido 
ao aplicar este método nos conceitos de qualidade em trabalhos 
desenvolvidos no Japão. Após refinar o trabalho original de 
Shewhart, Deming desenvolveu o que ele chamou de Shewhart 
PDCA Cycle, em honra ao mentor do método (DEMING 1990). 

 

Outro aspecto importante na alteração da Norma foi a mudança na 

sistemática das avaliações (análise crítica) e medições (auditoria) do SGQ. A 

tradicional ênfase para demonstrar a conformidade das rotinas estabelecidas através 

da respectiva documentação, foi colocada em segundo plano, valorizando a 

obtenção de resultados. 

Certamente essas mudanças (enfoque em processos, melhoria contínua 

com ciclos PDCA e ênfase na obtenção de resultados) causaram um grande impacto 

nos Sistemas de Gestão da Qualidade até então baseados na ISO 9001:1994. Para 

promover essas mudanças e adequações, as organizações se viram obrigadas a 

qualificar seus colaboradores e responsáveis pelo SGQ, para que eles estivessem 

aptos para promover a adequação de seus Sistemas de Gestão da Qualidade. 

Obviamente entre o preparo de pessoal, alteração das rotinas, avaliação do 

SGQ (análise crítica e auditoria interna) haveria a necessidade de um prazo para a 

adequação. Assim como as organizações certificadas teriam um grande trabalho a 

realizar, os organismos certificadores necessitariam de um prazo para preparar o 

seu quadro de auditores, além de disponibilizar aos seus clientes agendas 

compatíveis. Feita essa análise e vislumbrando toda mobilização necessária em 

todo o mundo, o comitê ISO/TC-176 decidiu estabelecer um período de transição de 
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três anos para que todos os envolvidos tivessem um tempo hábil para a migração 

dos seus certificados da versão 1994 para 2000. 

A maior dificuldade na aplicação das normas da versão 2000 residia no fato 

de alguns termos ou até mesmo frases serem incompreensíveis ou gerarem dúvidas. 

Com esta informação, o comitê ISO/TC-176 decidiu que na revisão de 2008/2010 

usaria uma linguagem de maior entendimento e a redação da nova versão da Norma 

fossem usadas palavras e termos técnicos na língua inglesa de modo a não gerar 

dúvidas em sua tradução, pois a Norma seria traduzida para dezenas de línguas. 

 

3.4 As Normas ISO 9000 na Versão de 2008 

 

Assim como na revisão de 2000, a ISO 9001:2008 é baseada nos oito 

princípios da gestão da qualidade, definidos na ISO 9000:2005. Tomando como 

base as teorias dos pensadores da qualidade (ver 2.2), estes oito princípios8 foram 

analisados e incluídos pela ISO já na revisão de 2000. 

 

Princípio 1: Foco no cliente. As organizações dependem de seus clientes 

e, portanto, é recomendável que atendam às necessidades atuais e futuras do 

cliente, os seus requisitos e procurem exceder as suas expectativas. 

 

Princípio 2: Liderança. Líderes estabelecem a unidade de propósitos e o 

rumo da organização.  Convém que eles criem e mantenham um ambiente interno, 

no qual as pessoas possam estar totalmente envolvidas no propósito de atingir os 

objetivos da organização. 

 

Princípio 3: Envolvimento das pessoas. Pessoas de todos os níveis são a 

essência de uma organização, e seu total envolvimento possibilita que suas 

habilidades sejam usadas para o beneficio da organização. 

 

                                                             
8
 Os princípios da Qualidade estão incluídos na ISO 9000 e na ISO 9004, com redações 

ligeiramente diferentes. A redação contida neste trabalho é baseada no documento “Quality 
Management Principles and Guidelines on their Application” - ISO/TC 176/SC 2/N 376. 
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Princípio 4: Abordagem por processos. Um resultado desejado é 

alcançado mais eficientemente quando as atividades e os recursos relacionados são 

gerenciados como um processo. 

 

Princípio 5: Abordagem da gestão como um sistema. Identificar, 

entender e gerenciar os processos inter-relacionados como um sistema contribui 

para a eficácia e eficiência da organização no sentido desta atingir os seus objetivos. 

 

Princípio 6: Melhoria contínua. Convém que a melhoria contínua do 

desempenho global da organização seja seu objetivo permanente. 

 

Princípio 7: Abordagem factual para a tomada de decisão. Decisões 

eficazes são baseadas na análise de dados e informações. 

 

Princípio 8: Relações mutuamente benéficas com fornecedores. Uma 

organização e seus fornecedores são interdependentes, e uma relação de 

benefícios mútuos aumenta a capacidade de ambos em agregar valor. 

 

Os requisitos da ISO 9001:2008, estão relacionados com os princípios 

anteriormente enumerados, os quais, se forem adequadamente implementados, 

geram valores para a Organização, seus clientes e fornecedores. Ao interpretar a 

Norma, com o objetivo de desenvolver o Sistema de Gestão da Qualidade ou com a 

finalidade de efetuar uma auditoria; estes princípios devem estar sempre presentes. 

Com menor ênfase na documentação e um maior enfoque nos resultados, 

as auditorias do SGQ devem avaliar se a organização identificou e se está gerindo 

seus processos utilizando a metodologia PDCA, no sentido de se alcançar os 

resultados referentes aos objetivos da qualidade estabelecidos. 

Mesmo utilizando a documentação mínima exigida pela Norma, uma 

documentação se faz necessária, principalmente procedimentos, especificações e 

relatórios, porém o SGQ deve estar focado nos processos e resultados e não nessa 

documentação, que na verdade é um meio para se chegar aos objetivos da 

qualidade estabelecidos. A documentação, especialmente os registros da qualidade 

(relatórios de ensaios, atas de reuniões, pedidos de compras, relatórios de 

auditorias, relatórios de análise crítica, etc.) devem promover as condições 
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necessárias para demonstrar a capacidade da Organização em fornecer produtos e 

serviços conforme os requisitos estabelecidos. 

A revisão da ISO 9001:2008 não introduziu, excluiu ou alterou nenhum dos 

requisitos estabelecidos na revisão de 2000, tendo apenas realizado ajustes na 

redação ou acrescentado esclarecimentos nas seções que ainda não estavam com 

o texto claro. Isso, porém não isentou os responsáveis pelo SGQ de avaliar e se for 

o caso, adequar seus Sistemas de Gestão da Qualidade, pois muitos desses 

esclarecimentos definiram melhor requisitos que davam múltiplas interpretações. 

Um detalhe pouco percebido pelos usuários foi o da “valorização” das Notas 

adicionadas aos requisitos. Na seção 0.1 da ISO 9001:2008, é feita uma referência 

esclarecendo: “As informações identificadas como “NOTA” se destinam a orientar o 

entendimento ou esclarecer o requisito associado”. Sendo assim, as “NOTAS” 

devem ser usadas como um meio de esclarecer os respectivos requisitos, 

minimizando as possíveis necessidades de revisões futuras. Na seção 5 deste 

trabalho estas Notas foram consideradas. 

Uma conduta importante usada na revisão de 2008 foi o da interpretação e 

utilização literal das definições estabelecidas para a qualidade aprovadas pelo 

ISO/TC-176. Sendo assim, a principal finalidade da revisão 2008 da ISO 9001, foi a 

de melhorar e/ou esclarecer pontos dúbios existentes na revisão 2000. 

Outra solicitação aceita pela ISO e implementada na revisão 2008 da Norma 

ISO 9001, foi o de melhorar a compatibilidade entre os Sistemas de Gestão da 

Qualidade baseados na ISO 9001 com os Sistemas de Gestão Ambiental, baseados 

na ISO 14001:2004. Esta solicitação era uma preocupação nas Organizações, pois 

foi nesse período que começou a integração os Sistemas de Gestão e, havendo 

uma melhor harmonia entre as normas, a gestão desses sistemas se tornaria mais 

natural. 

 

3.5 A Família ISO 9000 e Normas Associadas 

 

Atualmente a família ISO 9000 é composta por quatro normas principais e 

um significativo número de documentos que incluem: as normas de suporte, os 

relatórios técnicos e os documentos orientadores. Cabe aqui relacionar as quatro 

normas principais, que são: 
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 ISO 9000:2005 – “Sistemas de gestão da qualidade – Fundamentos e 

vocabulário”. 

 ISO 9001:2008 – “Sistema de gestão da qualidade – Requisitos”. 

 ISO 9004:2009 – “Interpretação dos requisitos de gestão para o 

sucesso sustentado de uma organização – Uma abordagem da gestão 

da qualidade”. 

 ISO 19011 – “Diretrizes para auditorias de sistema de gestão da 

qualidade e/ou ambiental”. 
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4 A EMPRESA - CARTONAGEM ROSNI LTDA. 

 

Para demonstrar um Sistema de Gestão Qualidade ISO 9001 integrado a um 

Sistema de Cadeia de Custódia FSC, seria necessário apresentar uma Organização 

onde ambos estivessem efetivamente implementados e integrados. Apresentando 

essa necessidade, a Alta Direção da Cartonagem Rosni Ltda., concedeu a 

permissão de apresentar seu sistema integrado. 

 

4.1 Histórico 

 

O título "cartonagem" era dado as empresas que transformavam papelão ou 

o conhecido papelão Paraná em embalagens forradas e grampeadas, como o das 

antigas caixas de bolas de Natal. 

Em 1972 surgiu a Cartonagem Rosni Ltda., fundada pelo Sr. Osvaldo 

Silvestre e seu amigo Sr. Gelson Zamboni, sediada no bairro da Mooca na cidade de 

São Paulo na Rua São Nicásio, 483. 

Seus trabalhos se resumiam em caixas para bolas de Natal, caixas de 

sapatos e embalagens para cutelaria em geral, sendo que sua principal matéria-

prima era justamente o papelão Paraná. 

A empresa passou por transformações no decorrer dos anos, 

administrativas, tecnológicas e políticas. Em 1975, iniciou-se a participação do Sr. 

Wladimir Silvestre, filho do Sr. Osvaldo Silvestre, na direção da empresa. 

Com o crescimento do mercado consumidor, das indústrias de embalagens e 

de cartão, a necessidade de aprimoramento na impressão e a mudança do consumo 

de seu principal cliente de embalagens de cutelaria para embalagens em cartão, 

fizeram com que a Cartonagem Rosni investisse em equipamentos e com eles a 

necessidade de um local mais amplo. Em 1980, a Rosni muda-se para o bairro de 

Itaquera na cidade de São Paulo. O prédio da nova sede, com 350 m2 em pouco 

tempo se tornou pequeno e, em 1986 foi ampliado para 1250 m2. Em 1988 a 

Cartonagem Rosni adquire a sua primeira máquina offset e após dois anos adquire a 

segunda, uma Roland 1/2 folha. 

Em 1994, dando prosseguimento ao desenvolvimento da empresa, a Rosni 

adquiriu a primeira impressora bicolor, uma Sormz 1/2 folha. 



29 

 

Em 1996, em decorrência de incertezas do fornecimento de papel cartão, 

somada a altas de preços dessa matéria-prima, a Rosni muda o sistema de 

aquisição e passa a adquiri-la em bobinas com diferentes larguras. Essa mudança 

de matéria-prima, fez com que a Rosni adquirisse uma máquina para corte dessas 

bobinas (Facão Circular VA-MEC), transformando as bobinas de papel cartão em 

folhas. Como o corte era feito na própria Rosni, iniciou-se a partir desta ocasião, um 

melhor aproveitamento de papel, otimizando assim o custo final da embalagem. 

Ainda em 1996, com o aumento no volume de produção e a exigência na rapidez 

das entregas, os equipamentos manuais para corte/vinco já se mostravam 

insuficientes, houve então a aquisição da primeira máquina de corte/vinco 

automática (de marca Bobst). 

Em 1997, chegava para a Rosni mais uma impressora bicolor, uma Sorsz 

que imprimia folha inteira. Neste mesmo ano, foi implantado o sistema integrado de 

cálculo / orçamento / relatórios e controles para a indústria gráfica (Calcgraf). 

No ano de 1999, com a expansão da empresa e seu nome consolidado no 

mercado devido a qualidade dos seus produtos, a Rosni começa a atuar no mercado 

de sacolas de papel. 

Com o desenvolvimento e lançamento de novos produtos, novos tipos de 

acabamentos associados a uma logística personalizada, a imagem da Cartonagem 

Rosni no mercado de embalagens melhorou ainda mais. 

A implantação do setor de montagem de fotolitos ocorreu no ano 2000, 

promovendo uma melhoria dos produtos e maior agilidade dos trabalhos. 

Em 2002, chegava à empresa uma nova impressora de quatro cores com 

verniz (uma Roland 700). Neste mesmo ano, com a necessidade de ampliação, a 

Cartonagem Rosni muda-se para o bairro de São Mateus, num prédio de 4300 m2. 

As demandas de trabalho, principalmente cartuchos em grande volume, 

exigiram ainda mais agilidade e em 2003, adquiriu-se a segunda máquina de corte / 

vinco automática, outra Bobst, esta com destacador, viabilizando o aumento da 

produção e racionalizando a utilização de mão-de-obra. 

Visando melhorar o atendimento aos seus clientes, a Rosni implantou, em 

2004, o setor de pré-impressão e a utilização do CTP, excluindo o uso do fotolito em 

alguns trabalhos e tornando superior a qualidade de impressão. 
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Para obter maior agilidade no atendimento e na qualidade do produto, em 

2005 o processo de Hot Stamping passa a ser realizado internamente com a 

aquisição de uma máquina de corte e vinco Feva 70x100. 

Em 2006, com a aquisição de um Plotter (um Zund), agilizou-se a 

apresentação de modelos – em tamanho natural – para validação ou para teste de 

tamanho antes da produção. Também em 2006, melhorando o seu processo 

produtivo, foi adquirida uma Dobradeira e coladeira de Cartuchos AFT 90 cm com 

capacidade de colagem em 4 e 6 pontos no sistema HHS e Hot-Melt. 

O ano de 2007 marca a entrada definitiva da Rosni como empresa pioneira 

no Brasil na utilização de novas tecnologias, modernizando o seu CTP com 

equipamentos até então não encontrados em outras empresas similares no país. 

Equipado com um CTP Kodak/Creo – Trendsetter 800III e utilizando os modelos de 

Gerenciamento do Fluxo de Trabalho (Work Flow) e Gerenciamento de 

Trabalho/Aprovação através da Internet (Insite Prepress Portal) aliados a dois 

plotters de impressão (um HP Desingnjet 4000 e outro HP Desingnjet Z2100 com 

software de Gerenciamento de Cor/Provas, Matchprint Ink Jet 800). 

Projetando o crescimento de sua capacidade de impressão para o ano de 

2008, ainda em 2007 foi adquirido o Facão circular VA-MEC de 130 cm. 

Em 2008, a Rosni torna-se a primeira empresa no Brasil a comprar e utilizar 

uma impressora Heidelberg Speed Master XL75, com capacidade de impressão de 6 

cores com reversão e unidade de verniz para formato de 60x75. 

Neste mesmo ano a Rosni recebe o reconhecimento de que o seu Sistema 

de Gestão da Qualidade atende a todos os requisitos da norma ISO 9001, com a 

obtenção da certificação por 3ª parte realizada pelo organismo certificador BRTÜV. 

Com o passar dos anos a Cartonagem Rosni expandiu-se no ramo de 

embalagens em papel cartão, com ou sem acoplamento de micro ondulado, abraçou 

o mercado em diversos segmentos contando com a parceria de seus colaboradores. 

Hoje a Rosni atende clientes em diversas regiões do Brasil e mantém uma política 

da busca contínua pela melhoria da Qualidade com foco na confiabilidade e 

satisfação de seus clientes. 

Por isso, visando aprimorar seus processos produtivos e atender de maneira 

mais consistente seus clientes, ainda em 2008 a Rosni estabelece uma nova 

unidade, a Rosni Embalagens Ltda., unidade voltada para a realização de processos 

de acabamento das embalagens e sacolas promocionais produzidas. 
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Em 2011 a Rosni recebe o reconhecimento de que o seu Sistema de Gestão 

de Cadeia de Custodia pelo padrão da FSC (FSC-CoC), atende a todos os requisitos 

da norma FSC-STD-40-004, com a obtenção da certificação por 3ª parte, realizada 

pelo organismo certificador Controle Union Certifications. 

 

4.2 Produtos 

 

A título de melhorar o entendimento sobre os produtos e suas 

complexidades produtivas, são apresentados nesta sub cláusula do trabalho, alguns 

exemplos dos produtos confeccionados pela Rosni. 

 

Figura 1: Principais Produtos da Rosni (Caixas Micro Onduladas) 

 
Fig. 1a 

 
Fig. 1b 

 
Fig. 1c 

 
Fig. 1d 
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Figura 2: Principais Produtos da Rosni (Cartelas e Envoltórios) 

Cartelas e envoltórios 

 
Fig. 2a 

 
Fig. 2b 

 
Fig. 2c 

 
Fig. 2d 

 

Figura 3: Principais Produtos da Rosni (Cartuchos, Estojos e Kits) 

 
Fig. 3a 

 
Fig. 3b 

 
Fig. 3c 

 
Fig. 3d 
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Figura 4: Principais Produtos da Rosni (Sacolas) 

Sacolas 

 
Fig. 4a 

 
Fig. 4b 

 
Fig. 4c 

 
Fig. 4d 
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5 INTERPRETAÇÃO DA ISO 9001:2008 E O SGQ DA ROSNI 

 

Neste capítulo (5) será apresentada a interpretação dos requisitos mais 

significativos da Norma ISO 9001:2008 e, quando aplicável ou necessário, após a 

interpretação haverá um texto descrevendo como os requisitos estabelecidos na 

referida Norma foram implementados na Rosni. 

 

Cláusula 0.1 da Norma ISO 9001:2008 

(Generalidades) 

 

A ISO 9001:2008 faz referência para que a decisão de implementar um SGQ 

seja uma decisão estratégica da Organização. Menciona ainda que tal decisão deva 

ser acompanhada fundamentalmente do comprometimento dos gestores. Faz um 

alerta para que o corpo diretivo das Organizações tenham em mente que ao se 

implementar um SGQ, possivelmente haverão mudanças e necessidades inerentes 

a esse novo sistema e que os resultados da eficácia desse novo sistema podem ser 

morosos, mas certamente trará valor a organização. 

O corpo diretivo da Rosni, percebendo as futuras exigências do mercado e 

os benefícios que traria à Organização, tomou a decisão de implementar um SGQ 

baseado na ISO 9001. Por ter sido uma decisão tomada pelos gestores da empresa, 

essa decisão veio acompanhada do comprometimento da Alta Direção. Desta forma, 

não houve a necessidade de convencimento da Alta Direção. Sem cobranças 

imediatistas, por resultados positivos em relação aos objetivos planejados 

(particularmente em relação à “certificação” da empresa) o sistema pode ser 

implementado seguindo os preceitos básicos de um sistema de gestão da qualidade. 

A ISO 9001:2008 deixa claro que não existirá uma “imposição de 

uniformidade” na estrutura do SGQ; deixando assim um campo aberto à criações 

dos mais variados tipos, modelos e formas de gestão e de toda documentação. 

Sendo assim, a Alta Direção da Rosni estabeleceu que obviamente o seu 

SGQ devesse atender a ISO 9001:2008, assim como ter o foco na obtenção de 

resultados de acordo com o planejado. O SGQ da Rosni foi planejado e, quando 

necessário, modificado e implementado de forma a trazer resultados para a 

Organização. Particularmente neste quesito, a Rosni adotou o foco de documentar 
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todos os seus processos, entendendo que esta sistemática preserva o conhecimento 

na organização. 

 

Cláusula 0.2 da Norma ISO 9001:2008 

(Abordagem de Processo) 

 

A abordagem por processos é o quarto princípio da qualidade, dos oito, 

adotados pela Norma (ver 3.4). Segundo a ISO 9001:2008, abordagem por 

processos deve proporcionar a Organização confiança e controle na fabricação de 

seu produto ou na prestação de seu serviço. Deve existir um controle passo-a-passo 

englobando cada etapa de um processo e sua interligação, se for o caso, das 

atividades de outros processos, promovendo desta forma, a interação entre eles. 

Na Rosni, foi feito um mapeamento contendo todos os processos envolvidos 

com a gestão da qualidade (ver Tabela 1). 

 

Cláusula 0.3 da Norma ISO 9001:2008 

(Relação com a ISO 9004) 

 

Um dos objetivos da revisão de 2000 da ISO 9001 foi o de melhorar as 

referências entre a ISO 9001 e a ISO 9004, com o propósito de se elaborar um par 

de normas consistentes, para serem usadas de forma complementar ou 

independente. 

Enquanto a finalidade a revisão de 2000 da ISO 9001 era especificar os 

requisitos para um SGQ que fornecesse confiança aos produtos produzidos pela 

Organização, a revisão de 2000 da ISO 9004 tinha por finalidade orientar para que o 

SGQ fosse mais abrangente e promovesse a melhoria do desempenho desse 

sistema. 

No processo de revisão da versão 2000, diferente das alterações de baixo 

impacto da ISO 9001:2008, a ISO 9004 apresentou uma abordagem diferente da até 

então adotada, ou seja, a de ser uma norma de suporte ao entendimento na 

implementação da ISO 9001, como também a ampliação da abrangência da mesma, 

adotando conceitos de sustentabilidade do negócio da Organização. 
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Cláusula 0.4 da Norma ISO 9001:2008 

(Compatibilidade com Outros Sistemas de Gestão) 

 

Pretende-se que as normas ISO 9001:2008 e ISO 9004:2009 sejam 

compatíveis com outros sistemas de gestão, como por exemplo, ISO 14001:2004. 

Um dos propósitos deste trabalho será o de comprovar a compatibilidade 

entre as normas ISO 9001 e a FSC-STD-40-004 (Padrão FSC para Certificação de 

Cadeia de Custódia) adotada pela Rosni em seu Sistema de Gestão Integrado. 

 

Seção 1 da Norma ISO 9001:2008 

(Escopo) 

 

Esta seção estabelece o propósito da Norma definindo os requisitos de um 

SGQ que permitam às organizações fornecerem de forma consistente, produtos e 

serviços que irão satisfazer as necessidades de seus clientes comuns, estatutários 

ou que tenham regulamentações aplicáveis. 

 

Cláusula 1.1 da Norma ISO 9001:2008 

(Generalidades) 

 

Esta cláusula deve ser encarada como uma das mais importantes da Norma, 

pois é aqui que está definida sua abrangência, ou seja, estipula os parâmetros 

necessários para possuir um SGQ reconhecido internacionalmente. Cabe aqui uma 

observação de que nesta seção está definido o escopo da Norma ISO 9001:2008, o 

qual não deve ser confundido com o escopo do SGQ. 

Embora esta cláusula não estabeleça requisitos, é importante que nas 

auditorias internas, os auditores verifiquem se o escopo da Norma, aqui definido, 

está implementado. 

No processo de auditoria interna da Rosni foi possível a verificação da 

implementação do escopo da ISO 9001:2008, pois ficou demonstrado, pelo tipo de 

respostas dadas pelos auditados, que os mesmos conheciam as necessidades dos 

clientes. Esta verificação interna foi posteriormente confirmada na auditoria de 

certificação por 3ª parte. Além disso, tal fato também foi evidenciado quando da 

verificação das respostas positivas apresentadas nas pesquisas de satisfação dos 
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clientes. Ficou evidenciado o cumprimento dos requisitos dos clientes quando da 

avaliação dos registros da qualidade, da diminuição do índice de não conformidades 

e finalmente pelas melhorias do SGQ. 

 

Cláusula 1.2 da Norma ISO 9001:2008 

(Aplicação) 

 

A Norma ISO 9001:2008, estabelece que o escopo do SGQ deve ser 

definido em função do tipo de produto da Organização, de seus processos e dos 

tipos de relações comerciais com seus clientes. 

O escopo descrito no Manual da Qualidade da Rosni é o seguinte: 

 
1.4 ESCOPO DO SISTEMA DE GESTÃO 

1.4.1 Escopo Descritivo 
Desenvolvimento, produção e fornecimento personalizado de 
embalagens em papel cartão, micro ondulado e sacolas 
promocionais. 

1.4.2 Escopo das Certificações 
• A certificação FSC

®
 abrange as organizações Cartonagem 

Rosni Ltda. e a Rosni Embalagens Ltda. 

• A certificação ISO 9001 é exclusiva da organização 

Cartonagem Rosni Ltda. 
1.4.3 Exclusão 

Ao Sistema de Gestão da Qualidade da Cartonagem Rosni 
Ltda. não se aplica nenhuma exclusão em relação aos 

requisitos normativos da NBR ISO 9001:2008. 

1.4.4 Escopo dos Produtos FSC® 
Segundo a norma FSC-STD-40-004a (FSC Product 
Classification) os produtos são classificados como: 

 tipo P5.1 (Embalagens de papel cartão); 

 tipo P5.2 (Caixas de papel corrugado / Papelão 
microondulado); e 

 tipo P5.3 (Sacolas). 
 

As normas da família ISO 9000 ainda definem que uma Organização não é 

obrigada a incluir todos os seus produtos ou serviços no escopo do seu SGQ, porém 

se uma organização decide implementar um sistema com limitações, essas 

limitações de produtos ou até mesmo de cláusulas da Norma (exemplo da cláusula 

7.3 - Projeto e desenvolvimento), estas exclusões devem, obrigatoriamente, estarem 

evidenciadas no Manual da Qualidade ou em seus documentos públicos, evitando, 

desta forma, que haja confusões que possam levar seus clientes a supor que 

determinado produto esteja coberto pelo escopo, quando na verdade ele não está. 
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Avaliando o escopo descrito no manual do SGQ da Rosni9 é possível verificar 

que nenhum produto ou partes da Norma foram excluídos do SGQ. 

 

Seção 2 da Norma ISO 9001:2008 

(Referência Normativa) 

 

O comitê da qualidade ISO/TC-176 da ISO se empenhou no sentido de 

melhorar a redação da ISO 9001:2008 para que ficasse o mais clara possível. 

Porém, todos os usuários da Norma devem se familiarizar com os conceitos e 

definições presentes na ISO 9000:2005. 

 

Seção 3 da Norma ISO 9001:2008 

(Termos e Definições) 

 

O ponto mais importante desta seção é a definição do que venha ser 

“produto”. 

A abrangência da expressão “produto” deve englobar: softwares, hardwares, 

serviços e materiais processados. 

As definições do SGQ são estabelecidas pela Norma ISO 9000:2005 e foram 

adotas pela Rosni sem restrição. 

 

Seção 4 da Norma ISO 9001:2008 

(Sistema de Gestão da Qualidade) 

 

Essa seção da ISO 9001:2008, prepara o SGQ fornecendo a estrutura 

básica de documentação. Nessa seção que fica estabelecido como devem ser 

identificados (mapeados) os processos, os requisitos de documentação, a 

necessidade de um manual da qualidade, como deve ser o controle dos documentos 

e dos registros da qualidade. 

 

                                                             
9
 O escopo da Rosni é apresentado na seção 5 deste trabalho, porém, está numerado com item 1.4 

que é a numeração original recebida no Manual da Qualidade da Rosni. 
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Cláusula 4.1 da Norma ISO 9001:2008 

(Requisitos Gerais) 

 

É estabelecido nesta cláusula da Norma ISO 9001:2008, que a Organização 

deve identificar e gerir os processos necessários para o SGQ, devendo incluir os 

processos de realização do produto – definidos na seção 7 – assim como os 

processos definidos em outras seções da Norma. 

Alguns desses processos estão definidos na própria Norma, como é o caso 

do processo de gestão dos recursos humanos, o de relação com clientes e de 

aquisição, ao passo que outros processos irão depender da natureza e 

complexidade da Organização. 

No caso da Rosni, todos os processos necessários para a gestão do seu 

SGQ foram identificados e são classificados de acordo com suas características. A 

tabela 1 apresenta os processos identificados. 

É importante salientar que nem todos os processos terão o mesmo impacto 

na Organização no sentido de atingir seus objetivos, apesar de a ISO 9001:2008 não 

distingui-los. Cabe então a Organização considerar esta questão. 

Na Rosni esta consideração foi feita e para isso foi utilizada a técnica 

recomentada pela IATF (International Automotive Task Force) visando a 

implementação da especificação técnica ISO TS 16949 (Quality management 

systems – Particular requirements for the application of ISO 9001:2008 for 

automotive production and relevant service part organizations). 

A norma ISO TS 16949 foi elaborada pelos membros do IATF e submetida à 

ISO para aprovação e publicação. É uma norma do SGQ baseada na norma 

ISO 9001, estabelecendo requisitos específicos do SGQ na cadeia de fornecimento 

do setor automotivo. Possui uma excelente metodologia de acompanhamento e 

melhorias dos processos. 

Por ser uma metodologia bastante experimentada e com resultados 

comprovadamente eficazes; mesmo que com algumas adaptações, foi utilizada no 

mapeamento dos processos na Rosni. 

Com isso, além dos processos obrigatórios, a Rosni implementou os demais 

processos apresentados na tabela 1, pois a Alta Direção viu nesse sistema uma 

maneira eficaz de controle e melhoria dos mesmos. 
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Dependendo da capacidade de cada processo em obter os resultados 

pretendidos, deverá existir um meio de monitorá-lo ou monitorar o produto dele resultante. 

A Rosni possui um documento chamado “Mapeamento dos Processos 

Rosni” que é baseado na sistemática recomentada pela IATF (também conhecida 

como mapeamento “polvo e tartarugas”). No mapeamento de processos da Rosni é 

possível verificar a metodologia/ferramenta que deve ser utilizada para monitorar e 

analisar os processos definidos. 

Caso exista processo subcontratado, sua existência não exime a 

Organização de seu controle, pelo contrário, pois caberá a ela, Organização, 

evidenciar que exerce um controle adequado, assegurando que tais processos são 

executados segundo requisitos da ISO 9001:2008. 

O sistema de controle da Rosni para os processos adquiridos externamente 

(terceirizados) enfatizam que o fornecedor realize o processo de acordo com as 

diretrizes estabelecidas pela Rosni, as quais incluem o registro desses insumos, os 

produtos obtidos (outputs) e a documentação de entrega. 

Quando a Rosni necessitar fazer uso de processos terceirizados, as 

diretrizes são estabelecidas em carta/contrato formalizada para cada serviço 

realizado. 

Cabe enfatizar que o controle de terceiros não é algo simples de ser 

realizado, principalmente na área de atuação da Rosni, e esta foi principal razão 

para a formação da nova unidade de negócios da Rosni (a “Rosni Embalagens 

Ltda.”). 
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Tabela 1: Identificação dos Processos na Rosni 
 
Processos Orientados ao Cliente 

(POC) 
Documento 

Processos de Apoio 
(PA) 

Documento 
Processos Gerais 

(PG) 
Documento 

Pré-Venda IT-COM-01 Qualidade  Direção 
MQ-01 

OD-012 OD-004 

Projeto e Desenvolvimento/Orçamento IT-COM-02 R.H. IT-RH-01 Direção (Foco no Cliente) PSQ-QUA-06 

Arte / Criação IT-PI-01/IT-PI-05 Inspeção (CQ) 
IT-QUA-02 
IT-QUA-06 

Direção (Análise e Gestão do SGQ) PSQ-QUA-07 

Desenvolvimento de Embalagem IT-COM-03 Inspeção de 3º IT-QUA-06 Financeiro IT-FIN-01 

Proposta / Venda 
MQ-01 - seção 7 

item 7.2.2 
Compras IT-COMP-01 

  

Projeto Faca IT-COM-04 Compras Qualificação de Fornecedores 
IT-COMP-01 
IT-COMP-02 

  

Confecção Faca IT-COM-04 Manutenção IT-PROD-17   

Montagem Eletrônica IT-PI-02/IT-PI-03 Manutenção Computadores IT-QUA-01   

Desenvolvimento de Ordem de 
Produção 

IT-COM-04 Manutenção Software IT-QUA-01 
  

Programação de Produção IT-PROD-11 Faturamento IT-FAT-01   

Montagem Convencional IT-PROD-03 Logística IT-COM-06   

Cortar Papel IT-PROD-02     

Refilar IT-PROD-04     

Imprimir IT-PROD-05     

Envernizar UV IT-PROD-15     

Plastificar IT-PROD-15     

Hot-Stamping IT-PROD-07     

Acoplar Micro IT-PROD-15     

C.V. Automático IT-PROD-07     

C.V. Manual IT-PROD-07     

Destaque IT-PROD-08     

Colagem Automática IT-PROD-09     

Acabamento Manual (Interno) IT-PROD-10     

Acabamento Manual (Externo) IT-PROD-15     

Estoque IT-PROD-13     

Expedição IT-PROD-12     

Roteiro de Entrega IT-PROD-12     

Entrega IT-PROD-12     

Cobrança IT-FIN-01     

Fonte: Manual da Qualidade Rosni 
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Cláusula 4.2 da Norma ISO 9001:2008 

(Requisitos de Documentação) 

 

Nas edições de 1987 e 1994 da Norma, o enfoque era o de documentar 

todas as atividades, de modo que pudessem ser demonstradas as conformidades 

com os requisitos. Na edição de 2000 o conceito de que produzir documentos não 

deveria ser um fim em si mesmo, mas uma atividade que deve agregar valor teve 

continuidade quando da revisão de 2008. 

Este foi e é um enfoque sistematicamente perseguido na Rosni. 

 

Sub cláusula 4.2.1 da Norma ISO 9001:2008 

(Generalidades) 

 

A revisão de 2000 introduziu uma alteração profunda no que tange a 

documentação do SGQ, cabendo a revisão de 2008 a tarefa de melhorar o 

entendimento do texto e reforçar o caráter instrumental desta documentação, 

mantendo o foco na obtenção de resultados assim como a necessidade de 

processos consistentes. Sendo assim, a documentação deve permitir que a 

Organização evidencie para si própria, seus clientes e fornecedores, sua capacidade 

em produzir e fornecer produtos de forma consistente. 

A Rosni estabelece, implementa e mantém documentação do seu sistema 

de gestão de acordo com suas necessidades e complexidade dos processos, 

incluindo a necessidade de atendimento dos padrões normativos. 

Para a realização dos processos na Rosni, os procedimentos 

documentados, as instruções de trabalho e demais documentos do SGQ 

estabelecem os recursos necessários e as demais informações para apoiar a 

operação, o monitoramento, a medição e análise desses processos. 

Assim como a versão de 2000, a ISO 9001:2008 manteve a necessidade de 

uma política da qualidade, dos objetivos da qualidade – vinculados a política – do 

manual da qualidade e de seis procedimentos documentados obrigatórios, a saber: 
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Tabela 2: Procedimentos documentados obrigatórios da ISO 9001:2008 

Cláusula da norma 

ISO 9001:2008 
Descrição dos Procedimentos 

4.2.3 

Controle de Documentos 

Procedimento documentado deve ser estabelecido para definir os 

controles necessários (controles estes definidos nas alíneas de 

“a” a “g” em 4.2.3 da ISO 9001:2008). 

4.2.4 

Controle e Registros da 

Qualidade 

Procedimento documentado deve ser estabelecido para definir os 

controles necessários para identificação, legibilidade, 

armazenamento, proteção, recuperação, (tempo de) retenção e 

disposição dos registros da qualidade. 

8.2.2 

Auditoria Interna 

As responsabilidades e os requisitos para planejamento e para 

execução de auditorias e para relatar os resultados e 

manutenção dos registros devem ser definidos em um 

procedimento documentado. 

8.3 

Controle de Produtos 

Não Conformes 

Os controles e as responsabilidades e autoridades relacionadas 

para lidar com produtos não conformes devem ser definidas em 

um procedimento documentado. 

8.5.2 

Ação Corretiva 

Um procedimento documentado deve ser estabelecido para 

definir os requisitos (requisitos estes definidos nas alíneas de “a” 

a “f” em 8.5.2 da ISO 9001:2008). 

8.5.3 

Ação Preventiva 

Um procedimento documentado deve ser estabelecido para 

definir os requisitos (requisitos estes definidos nas alíneas de “a” 

a “e” em 8.5.3 da ISO 9001:2008). 

(Web Ensino SENAI, 2010) 

 

A Rosni estabelece a documentação do seu SGQ em relação a sua política 

e princípios, no Manual da Qualidade Rosni e, em relação às estratégias, práticas e 

evidências, na política da qualidade, nos procedimentos do sistema de gestão, nos 

registros da qualidade e nos demais documentos necessários. 

Existem vários processos que a Organização pode documenta-lo, pois 

mesmo não sendo uma exigência da Norma, cabe a Organização identificar as 

necessidades de documentação adicional. Nesta documentação podem estar 

inclusos os mapas, diagramas de fluxo e descrições dos processos, os 

organogramas, as comunicações internas, os mapas de planejamento de produção, 

a lista de fornecedores qualificados, os planos da qualidade, os planos de inspeção 

e ensaios chegando até as descrições de funções. 
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Sub cláusula 4.2.2 da Norma ISO 9001:2008 

(Manual da Qualidade) 

 

O manual da qualidade é considerado um documento de nível superior que 

descreve os elementos principais do SGQ e sua interação. O manual da qualidade 

deve explicar como a Organização aborda os requisitos da ISO 9001:2008, definindo 

também qual será o escopo da certificação. 

 

O Manual da Qualidade é o documento que especifica o Sistema de Gestão 
da Qualidade de uma Organização. 
Manuais da Qualidade podem variar em detalhe e formato para se 
adequarem ao tamanho e à complexidade de uma Organização. 
(ISO 9000:2005 sub cláusula 3.7.5). 

 

O manual da qualidade MQ-01 descreve todo Sistema de Gestão da 

Qualidade da Rosni, incluindo a declaração do escopo do sistema, a descrição dos 

processos e as referências aos procedimentos documentados e outros documentos 

importantes para a gestão da qualidade. 

O manual da qualidade é peça-chave de comunicação sobre o SGQ, tanto 

interna como externamente a Organização. Deve conter, no mínimo, o escopo do 

SGQ, descrição dos produtos ou serviços fornecidos pela Organização inclusos no 

SGQ, assim como, se houver qualquer exclusão, a mesma deve estar muito bem 

justificada no corpo do manual. Espera-se que o manual da qualidade seja um 

“documento vivo” refletindo sempre a situação real da Organização. 

Todas as partes envolvidas com a Rosni (clientes, colaboradores, 

sócios/proprietários e fornecedores) é permitido e incentivado o encaminhamento de 

solicitações de alterações, visando a melhoria do manual e do Sistema de Gestão da 

Qualidade da Rosni. 

 

Sub cláusula 4.2.3 da Norma ISO 9001:2008 

(Controle de Documentos) 

 

A documentação requerida na cláusula 4.2.1 da ISO 9001:2008 é aquela 

definida pela Organização como necessária e, portanto deve ser controlada de 

acordo com as diretrizes estabelecidas nesta cláusula 4.2.3, exceto os registros que 
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possuem uma cláusula específica à eles (ver a interpretação da sub cláusula 4.2.4 

da ISO 9001:2008 neste trabalho). 

As alíneas da Norma para esse requisito asseguram uma metodologia de 

controle dos documentos não sendo necessária nenhuma interpretação adicional. 

Deve existir um procedimento documentado que defina como a Organização atende 

aos requisitos especificados para o efetivo controle dos documentos. 

Todos os documentos são controlados na Rosni e esse controle está 

estabelecido em procedimento documentado (Controle de Documentos da 

Qualidade). 

 

Documento é a informação e o meio que ela está contida. Por exemplo: 
registro, especificação, documento de procedimento, desenho, relatório, 
norma. 
O meio físico pode ser papel, magnético, disco de computador de leitura 
ótica ou eletrônica, fotografia, ou amostra padrão ou uma combinação 
destes. 
Um conjunto de documentos, por exemplo, especificações e registros são 
frequentemente chamados de “documentação”. 
Alguns requisitos (por exemplo: o requisito de ser legível) relacionam-se a 
todos os tipos de documentos. Entretanto, pode haver diferentes requisitos 
para especificações (por exemplo: o requisito de ter revisão controlada) e 
registros (por exemplo: o requisito de ser recuperável). (ISO 9000:2005 sub 
cláusula 3.7.2) 

 

É importante que, durante todo o processo de auditoria, sejam verificadas a 

disponibilidade dos documentos apropriados a atividade nos locais em que foram 

distribuídos, que os mesmos estejam aprovados por pessoal designado e que suas 

revisões sejam as corretas. 

 

Sub cláusula 4.2.4 da Norma ISO 9001:2008 

(Controle de Registros) 

 

A maneira de como a Organização evidencia e controla as atividades do seu 

Sistema de Gestão da Qualidade é por meio dos registros da qualidade. 

 

Registro é um documento que apresenta resultados obtidos ou fornece 

evidências de atividades realizadas. 

Os registros podem ser usados, por exemplo, para documentar a 

rastreabilidade e fornecer evidência de verificação, ação preventiva e ação 

corretiva. (ISO 9000:2005 sub cláusula 3.7.6) 
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A necessidade dos registros é determinada quando ele for requisito da 

ISO 9001:2008 ou quando a Organização julgar importante sua presença para 

evidenciar a conformidade com os requisitos. 

É requisito da ISO 9001:2008 um procedimento documentado que 

estabeleça as rotinas para o efetivo controle dos registros da qualidade. 

Todos os registros da qualidade na Rosni são controlados e este controle é 

estabelecido em procedimento documentado Controle de Registros da Qualidade. 

A tabela 3 apresenta o conteúdo básico dos registros requeridos 

formalmente pela ISO 9001:2008 (já apresentados na tabela 2). 

Tabela 3: Registros exigidos pela ISO 9001:2008 

Cláusula da norma ISO 9001:2008 Descrição do Registro 

5.6.1 

Análise Crítica pela Direção 

- Generalidades 

Registro (ata ou relatório) das análises críticas pela Alta 
Direção. 

6.6.2 

Competência, Conscientização e 
Treinamento 

Registros apropriados de educação, treinamento, habilidades 
e experiência. 

7.1 (letra d) 

Planejamento da Realização 

do Produto 

Registros necessários para fornecer evidência de que os 
processos de realização do produto e o produto resultante 
atendem aos requisitos. 

7.2.2 

Análise Crítica dos Requisitos 
Relacionado ao Produto 

Registros dos resultados da análise crítica e das ações 
resultantes dessa análise. 

7.3.2 

Entradas de Projeto e 
Desenvolvimento 

Registros das entradas relativas a requisitos de produto. 

7.3.4 

Análise Crítica de Projeto e 
Desenvolvimento 

Registros dos resultados das análises críticas e de quaisquer 
ações necessárias. 

7.3.5 

Verificação de Projeto e 
Desenvolvimento 

Registros dos resultados da verificação e de quaisquer ações 
necessárias. 

7.3.6 

Validação de Projeto e 
Desenvolvimento 

Registros dos resultados de validação e de quaisquer ações 
necessárias. 

7.3.7 

Controle de Alterações de Projeto e 
Desenvolvimento 

Registros dos resultados da análise crítica de alterações e de 
quaisquer ações necessárias. 

7.4.1 

Processo de Aquisição 

Registros dos resultados das avaliações e de quaisquer ações 
necessárias, oriundas da avaliação. 

7.5.2 

Validação dos Processos de 
Produção e Fornecimento de Serviço 

Registros de aprovação de equipamentos e qualificação de 
pessoal em “processos especiais”, quando aplicável. 
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Cláusula da norma ISO 9001:2008 Descrição do Registro 

7.5.3 

Identificação e Rastreabilidade 

(Quando a rastreabilidade é um requisito) Registro da 
identificação unívoca do produto. 

7.5.4 

Propriedade de Cliente 

Registros de informação ao cliente, de perda, danificação ou 
inadequação para o uso de produto de sua propriedade. 

7.6 

Controle de Dispositivos de Medição 
e Monitoramento 

Registros dos resultados de calibração e verificação devem 
ser mantidos. 

7.6 

Controle de Dispositivos de Medição 
e Monitoramento 

Registrar a validade dos resultados de medições anteriores 
quando constatar que o dispositivo não está conforme com os 
requisitos. 

7.6 (letra a) 

Controle de Dispositivos de Medição 
e Monitoramento 

Quando não existir padrão de calibração, a base usada para 
calibração ou verificação deve ser registrada. 

8.2.2 

Auditorias Internas 
Registros de Auditoria Interna. 

8.2.4 

Medição e Monitoramento de 
Produto 

Registros de evidência de conformidade com os critérios de 
aceitação, inclusive indicando a(s) pessoa(s) autorizada(s) a 
liberar o produto. 

8.3 

Controle de Produto Não Conforme 

Registros sobre a natureza das não conformidades e 
quaisquer ações subsequentes executadas, incluindo 
concessões obtidas. 

8.5.2 

Ação Corretiva 
Registro dos resultados de ações corretivas executadas. 

8.5.3 

Ação Preventiva 
Registro dos resultados de ações preventivas executadas. 

(Web Ensino SENAI, 2010) 

 

Pode ser necessário manter outros registros, tais como: reclamações de 

clientes, análises críticas de contratos, desempenho do produto, entre outros, para 

demonstrar a conformidade com a Norma mesmo que os mesmos não sejam 

requisitados por ela. 

Deve haver ainda um controle apropriado desses registros, estabelecendo 

os critérios e responsabilidade para: identificá-los, armazená-los (local, suporte e 

condições de armazenamento), protegê-los (cuidados necessários para garantir a 

integridade dos registros), recuperá-los, retê-los (tempo mínimo para a guarda do 

registro em função da legislação aplicável, condições contratuais e rastreabilidade 

definida) e disponibilizá-los (forma de eliminação em função o grau de 

confidencialidade). 
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Seção 5 da Norma ISO 9001:2008 

(Responsabilidade da Direção) 

 

A principal finalidade dessa seção é reforçar a necessidade da efetiva 

participação da Alta Direção para que o SGQ seja realmente eficaz; demonstrando e 

deixando claras as responsabilidades e autoridades na Organização. 

 

Cláusula 5.1 da Norma ISO 9001:2008 

(Comprometimento da Direção) 

 

Esta cláusula foi baseada no segundo princípio de gestão da qualidade (ver 

3.4) que é a “Liderança”. Por definição, os líderes “estabelecem unidade no 

propósito e na orientação do rumo da Organização” e “devem criar e manter o 

ambiente interno que permita o engajamento das pessoas com o intuito de atingirem 

os objetivos da Organização”. 

A ISO 9000:2005 em sua sub cláusula 3.2.7 define Alta Direção como 

“pessoa ou grupo de pessoas que dirige e controla uma Organização no mais alto 

nível”. Se analisarmos o organograma, normalmente, considera-se como Alta 

Direção a administração ou direção geral e todos os colaboradores com a autoridade 

no âmbito do SGQ que a ela reportam; normalmente diretores ou responsáveis de 

departamentos/áreas. Quando o SGQ é estabelecido numa divisão ou unidade de 

negócio de uma Organização de maior dimensão, então a pessoa ou grupo de 

pessoas de nível hierárquico superior dessa divisão ou unidade de negócio deve ser 

considerado como sendo a “Alta Direção”. 

A ISO 9001:2008 estabelece que a Alta Direção deva demonstrar seu 

comprometimento no desenvolvimento e na implementação do SGQ. Este 

compromisso demanda um envolvimento ativo e não simplesmente uma assinatura 

na política da qualidade ou a indicação do representante da direção. 

O comprometimento da Alta Direção pode ser demonstrado, por exemplo, 

verificando as situações: 

 

a) envolvimento pessoal no desenvolvimento e comunicação da política da 

qualidade, incluindo a importância de promover a satisfação do cliente; 

b) demonstração de um conhecimento básico do funcionamento do SGQ; 
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c) garantir a disponibilização dos recursos necessários à implementação e 

permanente adequação do SGQ; 

d) demonstração de conhecimento do estado do SGQ, dos seus pontos 

fortes, das áreas onde pode ser melhorado e do grau de aceitação do 

sistema por parte dos colaboradores; 

e) demonstração de conhecimento dos resultados alcançados pela 

Organização na área da qualidade, incluindo aqueles relacionados com 

a satisfação ou insatisfação dos clientes e com problemas da qualidade 

significativos ou recorrentes; 

f) tomada de decisão baseada em informações com vista à melhoria da 

qualidade; 

g) garantia de que nos locais ou funções da Organização estejam 

estabelecidos e mantidos os objetivos da qualidade setoriais e que estes 

sejam consistentes com os objetivos da Organização; 

h) comprometimento pessoal nas necessidades de melhoria, nas 

solicitações de análise crítica de contratos e recursos, e no envolvimento 

na gestão para assegurar que o sistema se mantém apropriado, 

adequado e eficaz. 

 

A direção da Rosni evidencia o seu comprometimento no desenvolvimento e 

melhoria do Sistema de Gestão da Qualidade e na melhoria contínua de sua eficácia 

através do estabelecimento e gestão de objetivos da qualidade, coerentes com a 

política da qualidade e com as expectativas dos clientes. 

A divulgação, feita pelo departamento da Qualidade, para todos os 

colaboradores da Rosni da política e dos objetivos da qualidade (estabelecidos pela 

própria direção) e da importância do atendimento aos requisitos estabelecidos, 

formaliza em ação o comprometimento da direção para com todas as atividades 

inerentes a seu Sistema de Gestão da Qualidade. 

A condução e participação da Alta Direção nas análises críticas do Sistema 

de Gestão da Qualidade propiciam o contínuo comprometimento e a constatação, 

verificação e definição da disponibilidade dos recursos necessários. 
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Cláusula 5.2 da Norma ISO 9001:2008 

(Foco no Cliente) 

 

Como se sabe, as Organizações dependem de seus clientes e sendo assim, 

o primeiro princípio da qualidade não poderia ser outro senão o “foco no cliente” (ver 

3.4 deste trabalho). A Alta Direção deve ter um forte compromisso de entender as 

necessidades de seus clientes, sejam elas atuais ou futuras, pois esse entendimento 

é o único caminho para poder exceder as expectativas desses clientes. 

A Alta Direção deve garantir que a Organização tenha mecanismos no SGQ 

para compreender essas necessidades e expectativas e transformá-las em 

requisitos de entradas para seus produtos. 

Algumas entradas que podem ser úteis na determinação dos requisitos do 

produto: 

 

a) “Voz” do cliente 

São informações colhidas diretamente com o cliente em entrevistas, 

pesquisas de satisfação, no momento de uma reclamação e/ou 

devolução de um produto. Essas informações também podem ser 

obtidas, em campanhas de sugestões, nos relatórios de serviços e nas 

pesquisas de opinião realizadas pela imprensa, órgãos de defesa do 

consumidor, etc. 

b) Ligadas ao plano de negócios 

Traçar uma estratégia de mercado, definindo os clientes alvo, pontos de 

venda importantes e quem são os principais concorrentes. Outras 

ferramentas que podem ser usadas são o benchmarking e o 

levantamento de tempos, custos, valor do investimento, etc. 

 

Benchmarking é a busca pelas melhores práticas que conduzem uma 
empresa à maximização do desempenho empresarial. Uma definição formal 
dada por David T. Kearns da Xerox Corporation afirma que “Benchmarking 
é o processo contínuo de medição de produtos, serviços e práticas em 
relação aos mais fortes concorrentes, ou às empresas reconhecidas como 
líderes em suas indústrias”. 
O processo genérico de benchmarking pode ser dividido em duas partes, 
práticas e métricas. As práticas são definidas como os métodos que são 
usados; as métricas são o efeito quantificado da instalação das práticas. O 
benchmarking deve ser abordado investigando-se inicialmente as práticas 
da indústria. As métricas que quantificam o efeito das práticas podem ser 
obtidas ou sintetizadas em seguida. O benchmarking é, portanto uma 
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compreensão de práticas e depois sua quantificação para mostrar seu efeito 
numérico. (BENCHMARKING, 2012) 

 

c) Especificação do produto 

A própria especificação do produto, quando efetuada com base nos 

requisitos do cliente, no tipo de mercado o qual o produto será usado, 

nos requisitos estatutários e regulamentares.  

d) Condições de fornecimento 

As condições em que o produto deverá ser fornecido é um requisito de 

entrada muito importante, pois aqui se definem quais serão os períodos 

de fornecimento, sua durabilidade, disponibilidade e principalmente, qual 

deverá ser a metodologia de descarte quando o produto chegar ao final 

de sua vida útil. 

e) Características do produto 

Apesar de parecer óbvio, vale uma avaliação do design e o nível de 

serviço necessário para aquele produto. 

f) Avaliação de risco 

Avaliar as características do produto que possam ser percebidas e até 

comparadas pelo cliente, sendo aconselhável uma análise de falhas e 

efeitos do produto para que essa percepção seja definida. 

g) Estudo de viabilidade do produto 

Efetuar um levantamento de quais são as reais expectativas dos clientes 

em relação ao produto, sem esquecer de avaliar as questões 

relacionadas a segurança. Nesse estudo devem ser incluídos os 

materiais que serão utilizados no produto e se o produto, depois de 

terminado, atenderá aos requisitos normativos, estatutários e 

regulamentares, se for o caso. 

h) Requisitos de grupo 

Se a Organização for uma unidade ou uma divisão de uma outra 

Organização ou se existir vínculo contratual (franquia), deve fazer parte 

da entrada dos requisitos do produto, uma análise das diretrizes globais 

da Organização maior, ou ainda, se o fornecimento de um determinado 

produto não vai “ferir” o contrato de franchising. 
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Franchising ou franquia é uma operação que consiste em ceder o direito de 
uso, numa determinada área geográfica, do nome de uma empresa já 
constituída e de reputação. A empresa que cede os direitos (chamada 
franqueador) transmite também o conhecimento necessário para a 
montagem da empresa, dá treinamento aos futuros funcionários etc., 
recebendo, em troca, além do pagamento de uma taxa de franquia, 
porcentagens dos lucros auferidos pela empresa. (FRANCHISING, 2012) 

 

Na Rosni, foi adotada e é mantida atualmente a sistemática de realização de 

pesquisas de satisfação dos clientes, na qual além dos aspectos tradicionais 

abordados nesta sistemática (como satisfação com a qualidade do produto, com os 

serviços associados – atendimento e entrega – e prazos de entrega), também são 

coletados dados visando à realização de benchmarking. 

A Alta Direção, juntamente com o corpo técnico da Rosni, estabelece 

padrões de atuação (definidos em procedimentos de gestão ou operacionais, ou 

ainda em outros documentos, quando aplicável), os quais são utilizados nas 

negociações feitas com os clientes. 

A sistemática de negociações específicas, reconhecidas como “análise 

crítica de contrato”, é estabelecida em instrução de trabalho documentada, 

particularmente com o uso da Solicitação de Orçamento. As condições negociadas 

com o cliente (incluindo os “requisitos do cliente”) são monitoradas para a adoção de 

ações, que tem a finalidade de aumentar a satisfação do cliente sendo que esta 

satisfação é constantemente verificada e monitorada. 

 

Cláusula 5.3 da Norma ISO 9001:2008 

(Política da Qualidade) 

 

A ISO 9001:2008 requer nesta cláusula, que a Organização defina uma 

política da qualidade documentada de modo a transmitir uma mensagem clara a 

todos os colaboradores o que se espera deles no que tange a qualidade. Essa 

política deve evidenciar o comprometimento da Organização – em especial a Alta 

Direção – com o SGQ. 

 

A política da qualidade são as intenções e diretrizes globais de uma 
Organização, relativas à qualidade, formalmente expressas pela Alta 
Direção. 
A política da qualidade geralmente é consistente com a política geral da 
Organização e fornece uma estrutura para se estabelecerem os objetivos da 
qualidade. (ISO 9000:2005 sub cláusula 3.2.4) 
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Pode-se imaginar a política da qualidade como sendo um instrumento 

gerador da “consciência” da Organização para a satisfação do cliente, devendo ser 

usada sempre houver a tentativa de pressões de caráter comercial, de prazo ou de 

recursos para a produção ou liberação de um produto. 

A política da qualidade deve fazer menção ao atendimento das 

necessidades e expectativas dos clientes e ser consistente com a Organização. 

Deve ser clara quanto ao compromisso de se estabelecer a melhoria contínua do 

SGQ e procurar redigir um texto não abstrato e sim que ela reflita os valores da 

Organização. Caso seja apresentada conjuntamente ao texto da política a visão e a 

missão da Organização, a política deve ser consistente com estas, devendo ainda 

ser formulada de modo que os objetivos da qualidade (mensuráveis) tenham relação 

com ela. 

Deve ser estabelecido no SGQ que a política da qualidade seja avaliada 

periodicamente e, se necessário, adequá-la a mudanças ocorridas. Deve haver 

ainda uma sistemática de controle de documentos que assegure sua aprovação e 

que a versão em vigor esteja disponível a toda Organização. 

A Rosni estabelece sua política da qualidade com o propósito de orientar 

toda organização para o desenvolvimento, fabricação e comercialização de 

embalagens em papel cartão, micro ondulado e sacolas promocionais que atendam 

aos requisitos estabelecidos pelos clientes. 

A Rosni definiu sua política da qualidade visando: 

 

a) ser apropriada aos seus propósitos, incluindo sua estratégia comercial; 

b) incluir o comprometimento com o atendimento aos requisitos 

estabelecidos pela legislação, pelos clientes e pelas diretrizes internas; 

c) estabelecer a melhoria contínua da eficácia do Sistema de Gestão da 

Qualidade; e 

d) ser estruturada de forma a proporcionar a inter-relação e a análise crítica 

dos objetivos da qualidade. 

 

Pretendendo a implementação e efetivação desta política, a mesma é 

comunicada a todos na organização e é verificado o entendimento da mesma por 

ocasião da realização das auditorias internas do SGQ. 
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Além disso, objetivando sua contínua adequação, a política da qualidade é 

estabelecida como um dos pontos permanentes de análise nas atividades de análise 

crítica realizadas pela Alta Direção da Rosni. 

 

Política da qualidade 
 
A Rosni estabelece uma política para seu sistema de gestão da qualidade 
com o propósito de orientar todos os funcionários a desenvolver, produzir 
e fornecer produtos adequados ao uso pretendido. Esta política tem como 
fundamentos os seguintes princípios: 

 Atuar para melhorar a eficácia de nossos processos fornecendo 
embalagens em papel cartão, micro ondulado e sacolas promocionais 
que atendam aos requisitos estabelecidos pelos clientes. 

 Atender e se possível superar as expectativas e necessidades dos 
clientes fornecendo produtos adequados, dentro de prazos acordados. 

 Estabelecer e aprimorar contínua e eficazmente o Sistema de Gestão 
da Qualidade, mantendo-o nacionalmente reconhecido. 

 

Para manter sua política da qualidade adequada a Organização, a Rosni 

estabeleceu em seu SGQ que sua política deve ser analisada e, se necessário 

adequada, toda vez que houver uma análise crítica do SGQ pela Alta Direção. 

 

Cláusula 5.4 da Norma ISO 9001:2008 

(Planejamento) 

 

O SGQ deve ser usado como um instrumento de ajuda da Organização, no 

sentido de responder às mudanças de mercado e do ambiente organizacional. 

Quando mudanças forem necessárias, ele deve ser um facilitador e não um inibidor. 

Sendo assim, na estrutura do SGQ deve haver uma previsão de que, quando 

alguma regra precisar ser alterada e houver alguma outra regra que poderia inibir 

essa alteração essa regra deve perder sua validade. Além disso, por menor que seja 

essa mudança, deve haver um planejamento que assegure que esta alteração 

melhore o sistema, evitando a criação de problemas com a qualidade. 

A ISO 9001:2008 não estabelece como necessário a emissão de um 

procedimento documentado para planejar e gerir as mudanças organizacionais. 

Neste planejamento deve estar contemplada a necessidade da verificação da 

eficácia antes, durante e após as alterações. Sobretudo nas Organizações onde 

essas alterações são mais frequentes, pode ser adotado um procedimento que 

estabeleça as entradas e saídas que devem ser consideradas nos planejamentos. 
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Sub cláusula 5.4.1 da Norma ISO 9001:2008 

(Objetivos da Qualidade) 

 

Os objetivos da qualidade e a política da qualidade devem estar interligados 

e ambos atenderem as necessidades e expectativas dos clientes. Para elaborar os 

objetivos da qualidade, deve-se ter em mente que sua finalidade é a de eliminar e/ou 

reduzir os problemas reais e também os potenciais; devendo também se constituir 

numa ferramenta de melhoria. 

Deve existir, no mínimo, um objetivo para cada intenção da política da 

qualidade e, sendo possível, haver um desdobramento desses objetivos da 

qualidade da Organização em objetivos setoriais. Em alguns casos os objetivos 

podem chegar ao nível da função ou dos colaboradores. 

A ISO 9001:2008 determina que os objetivos da qualidade sejam 

mensuráveis. Na realidade é preciso determinar uma forma de demonstrar se esses 

objetivos foram atingidos ou não, de preferência de forma quantificada, ou seja, 

valores em números. Em certos casos isso não será possível, sendo que para esses 

casos o sistema de atributos (resposta: sim ou não) é aceitável. 

São exemplos de objetivos quantificáveis: 

 

a) “reduzir o índice de não conformidade de 5 produto/mês para 2 

produtos/mês até dezembro de 2012”; 

b) “melhorar o índice de satisfação de clientes de 92% em 2011 para 95% 

em 2012”. 

 

São exemplos de objetivos por atributos: 

 

a) “ser considerado o fornecedor mais confiável do setor de embalagens de 

papel, com base na avaliação de mercado”; 

b) “obter a certificação ISO 9001:2008 até julho de 2012”. 

 

Não existe a necessidade de se definir um objetivo da qualidade para cada 

processo existente na Organização e deve-se tomar o cuidado em não misturar os 

objetivos dos processos com os objetivos da qualidade. Em se tratando de 
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processos, o que pode ser feito é ligar seus indicadores a algum objetivo da 

qualidade pertinente como forma de melhorar sua análise. 

No caso da Rosni, a Alta Direção assegura que os objetivos da qualidade 

são estabelecidos nas funções e níveis pertinentes da empresa. 

A Alta Direção da Rosni entende que os objetivos da qualidade devam ser 

entendidos como propósitos decorrentes da política de gestão da qualidade e 

coerentes com a mesma, que a Rosni se propõe a atingir, não estabelecendo 

(necessariamente) um prazo para isso. Desta forma, são estabelecidos os objetivos 

da qualidade os quais são desdobrados e registrados no documento “Planejamento 

(Desdobramento dos Objetivos da Qualidade)”. 

Como parte deste desdobramento, são estabelecidas metas para cada 

objetivo definido. Meta é entendida como um requisito de desempenho detalhado, 

quantificada sempre que possível; aplicável a Rosni ou partes dela, resultante dos 

objetivos e que necessita ser estabelecida e atendida, em um tempo determinado. 

As metas estabelecidas no “Planejamento (Desdobramento dos Objetivos da 

Qualidade)” estão relacionadas a planos de ação que visam atingir as mesmas. Para 

todos os planos de ação são nomeados responsáveis pelo gerenciamento e 

execução dos mesmos. 

Os objetivos são monitorados por meio de indicadores e seus resultados são 

utilizados para a melhoria continua do Sistema de Gestão da Qualidade e para a 

verificação de sua eficácia, bem como para aumentar a satisfação dos clientes. 

Quando os resultados obtidos não são satisfatórios, são definidas e 

encaminhadas as ações corretivas apropriadas, de acordo com o estabelecido em 

procedimento documentado. 

Na Rosni os objetivos (estratégicos) foram definidos visando ações para 

melhorar a eficácia e a qualidade de realização dos processos, para a redução dos 

prazos de entrega, para aumentar continuamente a satisfação dos clientes e a 

competitividade da empresa (possibilidade de melhorar preços, mantendo ou 

ampliando a margem de contribuição). Além disso, também são objetivos 

permanentes a manutenção e melhoria continua do SGQ, com a consequente 

manutenção da certificação ISO 9001:2008 e FSC por organismos certificadores de 

3ª parte. 
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Sub cláusula 5.4.2 da Norma ISO 9001:2008 

(Planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade) 

 

Para atingir os compromissos assumidos na política da qualidade e nos 

objetivos do Sistema de Gestão da Qualidade; é fundamental a implantação de um 

processo de planejamento apropriado que defina as atividades, a infraestrutura, as 

responsabilidades e defina os recursos necessários que deverão ser 

disponibilizados. 

No planejamento do SGQ podem estar inclusos grandes projetos, que 

devido a amplitude podem até mudar a infraestrutura do SGQ, ou de pequenos 

projetos; criados para alterar algum produto o qual foram detectados problemas na 

sua qualidade. 

Mudanças efetuadas na Organização, tais como: alterações organizacionais, 

mudanças de colaboradores, novas linhas de produção ou de produtos, ou até 

mesmo fusões de organizações, devem ser cuidadosamente planejadas no sentido 

de se evitar o comprometimento do SGQ. 

Para cada objetivo deve haver uma rotina descrita definindo como este 

objetivo deva ser cumprido, em qual intervalo de tempo e de quem são as 

responsabilidades. 

 

O Sistema de Gestão da Qualidade da Rosni é planejado e estabelecido de 

forma a atender as condições adequadas para: 

 

a) a implementação e efetivação da política da qualidade e seus 

desdobramentos (incluindo os objetivos da qualidade); 

b) disponibilizar as informações e recursos necessários para os processos; 

c) realizar as operações e controles/monitoramentos estabelecidos para 

seus processos; 

d) adoção de medidas pertinentes para a correção de situações 

inadequadas e da melhoria contínua do próprio Sistema de Gestão da 

Qualidade. 

 

A organização do Sistema de Gestão da Qualidade da Rosni é efetuada com 

base na estruturação dos processos, planejada e tem sua integridade garantida ao 
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longo do tempo. Quando mudanças são desejadas ou necessárias, as mesmas são 

implementadas de forma planejada, com o estabelecimento dos objetivos 

apropriados e com o gerenciamento realizado pelo departamento da Qualidade da 

Rosni. 

Embora a Norma ISO 9001:2008 não estabeleça a necessidade de um 

procedimento documentado, a Rosni estabeleceu um documento de gestão para o 

planejamento do seu SGQ (com o titulo de “Controle de Atividades da Qualidade”), o 

qual estabelece diretrizes para a gestão das atividades anuais (definidas no 

documento “Agenda Anual de Atividades do Sistema de Gestão da Qualidade”) e 

para as situações em que a manutenção da integridade do SGQ é requisito 

necessário. 

 

Cláusula 5.5 da Norma ISO 9001:2008 

(Responsabilidade, Autoridade e Comunicação) 

 

A ISO 9001:2008, nesta cláusula, estabelece a necessidade de definição 

das responsabilidades, autoridades, além da criação de um canal de comunicação 

eficaz, com a finalidade de garantir que todos os colaboradores saibam o que a 

Organização espera deles. Define ainda, o que cada um pode ou não fazer de modo 

a não afetar os objetivos da Organização. 

Estabelece também que a Alta Direção deve nomear seu representante, 

delegando a ele a responsabilidade e autoridade necessárias para coordenar as 

atividades – implementação, manutenção e melhoria – do SGQ. 

 

Sub cláusula 5.5.1 da Norma ISO 9001:2008 

(Responsabilidade e Autoridade) 

 

A Organização deve definir e comunicar a todos os colaboradores, suas 

responsabilidades. Em outras palavras, definir as atividades que esses 

colaboradores devem desempenhar e até que nível vai sua autonomia (autoridade) 

no âmbito do SGQ. 

A definição das responsabilidades e autoridades dos colaboradores da 

Organização, resulta num melhor entendimento do SGQ e de seus processos, mas 

principalmente, promove o envolvimento das pessoas. 
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Não existe requisito na ISO 9001:2008 definindo como devem ser 

estabelecidas as responsabilidades, autoridades e como elas devem ser 

comunicadas. Numa pequena Organização, pode ser suficiente que os 

colaboradores sejam capazes de descrever, verbalmente, o que é esperado deles e 

como está definida a hierarquia; ao passo que numa grande Organização, devido a 

complexidade inerente ao tamanho, provavelmente haverá a necessidade de um 

organograma, de um documento que descreva as funções e, fluxogramas dos 

processos ou até mesmo nos procedimentos e instruções de trabalho, mostrando as 

responsabilidades e autoridades. 

As responsabilidades e autoridades para as atividades do Sistema de 

Gestão da Rosni estão definidas nos documentos do Sistema de Gestão da 

Qualidade. Para todas as atividades são definidos os responsáveis e seus 

substitutos (sempre que aplicável), como segue: 

 

a) primeiro responsável pela execução da atividade; 

b) segundo responsável, também executa a atividade e substitui o primeiro 

na impossibilidade deste; 

c) terceiro responsável, participa e apoia a execução da atividade e 

substitui o primeiro ou o segundo responsável na impossibilidade destes. 

 

De forma complementar e para orientação, para todos os cargos são 

descritas as responsabilidades e autoridades específicas em Instrução de Trabalho. 

Os responsáveis designados para a administração e verificação do 

desempenho dos processos, têm a liberdade e a autoridade organizacional para, 

onde aplicável: 

 

a) tomar as ações necessárias para prevenir a ocorrência de quaisquer não 

conformidades relativas a produtos, processos e ao Sistema de Gestão 

da Qualidade; 

b) identificar e registrar quaisquer problemas relativos ao produto, processo 

e Sistema de Gestão da Qualidade; 

c) iniciar, recomendar ou providenciar soluções aos problemas observados; 

d) verificar a implementação das soluções; 
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e) controlar a continuação das operações relativas ao produto não 

conforme, de acordo com a disposição adotada; 

f) capacitar, orientar e manter colaboradores que executam atividades que, 

de maneira direta ou indireta, afetem a qualidade. 

 

Funções hierárquicas superiores as indicadas nos documentos estão 

autorizados a exercerem as atividades/responsabilidades indicadas para as funções 

hierárquicas inferiores. 

As responsabilidades indicadas podem ser delegadas através da indicação 

de outros responsáveis nos demais documentos do Sistema de Gestão da 

Qualidade. 

Independente das descrições encontradas na documentação do Sistema de 

Gestão da Qualidade, todos os colaboradores devem ter uma postura proativa, para 

a identificação e tomada de ação de potenciais ou efetivos problemas observados 

nos produtos e processos, bem como para o Sistema de Gestão da Qualidade 

incluindo as melhorias necessárias. 

Para a sustentação da estrutura de “autoridades e responsabilidades” 

definidas, a Rosni estabelece e mantém a estrutura organizacional descrita no 

organograma documentado (Organograma Funcional). 

 

Sub cláusula 5.5.2 da Norma ISO 9001:2008 

(Representante da Direção) 

 

A Alta Direção deve nomear um membro, de preferência da administração 

da Organização, intitulado como o Representante da Direção. 

Este representante não exime a Alta Direção em quaisquer de suas 

responsabilidades referentes ao SGQ. Na verdade, cabem ao Representante da 

Direção coordenar a implantação, manutenção e informar a Alta Direção a situação 

do SGQ. Como um SGQ eficaz é sempre resultado da contribuição de todos os 

membros da Organização, deve-se ter o cuidado de não atribuir somente ao 

Representante da Direção toda a responsabilidade pelo sucesso do SGQ. 

É de responsabilidade do Representante da Direção garantir os canais de 

comunicação com todos os colaboradores, no sentido de promover a 
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operacionalização do SGQ e desta forma atender as necessidades e expectativas 

dos clientes. 

Nesta sub cláusula da Norma, existe uma nota, permitindo mais uma 

responsabilidade ao Representante da Direção, que deve ser a “ligação com as 

partes externas em assuntos relativos ao SGQ”, costumeiramente é o caso da 

comunicação com organismo certificador. 

O Representante da Direção designado para os assuntos do Sistema de 

Gestão da Qualidade da Rosni é nomeado e, independente de outras 

responsabilidades, tem autoridade e liberdade organizacional para: 

 

a) assegurar que o Sistema de Gestão da Qualidade esteja efetivamente 

implementado e mantido, conforme descrito no Manual do Sistema de 

Gestão da Qualidade; 

b) relatar o desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade à Direção da 

Rosni, para a análise crítica e como uma base para a melhoria do 

sistema; 

c) assegurar a promoção da conscientização dos requisitos dos clientes 

e/ou requisitos normativos dos produtos aos colaboradores da Rosni; 

d) promover a conscientização visando o aprimoramento das habilidades 

dos funcionários da Rosni; 

e) resolver assuntos pertinentes à qualidade (dos produtos, dos processos 

e de gestão do sistema); 

f) representar a empresa em contatos externos, nos assuntos referentes 

ao Sistema de Gestão da Qualidade. Entre estes contatos, estão 

incluídos os contatos com o organismo de certificação do Sistema de 

Gestão da Qualidade. 

 

A nomeação do representante da direção da Rosni foi registrada em 

Relatório de Reunião de Análise Crítica do SGQ. 
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Sub cláusula 5.5.3 da Norma ISO 9001:2008 

(Comunicação Interna) 

 

Aqui devem ser estabelecidos dois tipos de comunicação: os processos de 

comunicação propriamente ditos e a comunicação da eficácia do SGQ. 

Em qualquer Organização, é gasto uma grande quantidade de tempo para a 

comunicação de assuntos relacionados aos clientes, fornecedores, problemas de 

qualidade e, para esses casos, se faz necessária uma comunicação eficaz, seja ela 

formal ou informal. Dela, pode resultar o sucesso ou o fracasso de uma 

Organização. 

As formas de comunicação são extremamente variadas, seja entre os níveis, 

as áreas e o tamanho da Organização. Na ISO 9004:2009, são apresentadas várias 

possibilidades de comunicação. Embora a ISO 9001:2008 não defina como deva ser 

essa comunicação; o grau de formalização e se haverá a necessidade de um 

procedimento documentado, vai depender da dimensão da Organização, suas 

complexidades, particularidades e da natureza de suas atividades. 

É imprescindível que a política da qualidade, a eficácia do SGQ e os 

objetivos da Organização sejam de domínio de todos os colaboradores. Desta 

forma, existirá uma consciência por parte de todos os membros da Organização, 

relativa a distância que ainda falta para se alcançar os objetivos e de quais e 

quantas barreiras ainda resta ultrapassar. 

Na Rosni as atividades para comunicação incluem: comunicação conduzida 

pela direção diretamente com os diferentes departamentos/setores, reuniões 

informativas, de treinamento e outras reuniões de equipe, quadros de aviso 

comunicações internas e e-mail. 

Estes meios são utilizados para a divulgação dos objetivos/metas da 

qualidade e a situação dos mesmos, resultados de auditoria e de análises críticas, e 

de outros resultados de gestão do sistema da qualidade. 

Além disso, estes meios também são utilizados para a comunicação da 

política da qualidade, dos demais requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade, 

bem como de qualquer realização relevante. 

A Rosni fornece essas informações visando auxiliar a melhoria do 

desempenho e envolver diretamente seus funcionários para atingir os objetivos da 

qualidade. 
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A direção da Rosni solicita e encoraja a comunicação pelos seus 

colaboradores, como meio de promover o envolvimento de todos. 

 

Cláusula 5.6 da Norma ISO 9001:2008 

(Análise Crítica pela Direção) 

 

A análise crítica do SGQ feita pela direção está situada na fase de 

“verificação” do ciclo PDCA da Organização. 

Esta análise irá permitir a Alta Direção responder as seguintes perguntas: 

“estamos atingindo nossos objetivos”? “Os nossos produtos estão atendendo as 

necessidades e expectativas de nossos clientes”? “Existe alguma alteração que 

possa afetar o SGQ”? “É possível fazer melhor”? 

Sendo os dados colhidos adequadamente e o mesmo ocorrendo no 

momento de sua compilação; os resultados devem ser apresentados na forma de 

um relatório de gestão, contendo todas as informações necessárias. Assim, as 

questões poderão ser respondidas e as ações advindas dessas respostas, 

certamente serão tomadas como orienta a Norma, “baseadas em fatos”. 

O resultado desta análise crítica será a tomada de ações, que deverão ser 

implementadas e este processo de implementação necessitará de acompanhamento 

pelos responsáveis por elas; obtendo-se no final desse ciclo a melhoria do SGQ. 

 

Sub cláusula 5.6.1 da Norma ISO 9001:2008 

(Generalidades) 

 

Para gerir eficazmente e melhorar o desempenho do SGQ, a Alta Direção 

necessita ter todas as informações relevantes sobre seu sistema, para ter condições 

de tomar as decisões e planejar as ações necessárias de modo efetivamente eficaz. 

A ISO 9001:2008 não especifica prazos para a realização das análises 

críticas do SGQ, mas de forma geral, dependendo das particularidades de cada 

Organização, este intervalo costuma variar de três meses a um ano. Quando o 

sistema for recente (novo) ou houver alguma mudança na Organização que o tenha 

alterado significativamente, é aconselhável diminuir essa periodicidade ou, no 

mínimo, realizar uma reunião de análise crítica extraordinária. 



64 

 

O processo de análise crítica pela direção tem como objetivo monitorar o 

SGQ para verificar se está eficazmente implementado, se está sendo útil à 

Organização (se estão cobertos pelo sistema todos os pontos chave), qual é o nível 

de implementação e até que ponto o SGQ atende a política e os objetivos da 

qualidade. Caso se verifique algum desvio após essa análise, a Alta Direção deve 

tomar ações no sentido de se corrigir estes eventuais desvios. 

Existem organizações que mesmo antes de possuírem um SGQ, mantinham 

reuniões de diretoria a intervalos estabelecidos e que, com a chegada do SGQ, 

optaram por adicionar na pauta dessas reuniões a análise critica do SGQ. Em que 

pese todos os assuntos que normalmente estão na pauta dessas reuniões, a 

cláusula 5.6 da ISO 9001:2008 deve ser atendida integralmente. 

Os integrantes da Alta Direção da Rosni, de acordo com suas 

responsabilidades pela qualidade, se reúnem e analisam criticamente o Sistema de 

Gestão da Qualidade, de acordo com a periodicidade estabelecida na “Agenda 

Anual de Atividades do Sistema de Gestão da Qualidade”, a fim de assegurar a sua 

contínua pertinência, adequação e eficácia em satisfazer aos requisitos 

estabelecidos, à ISO 9001:2008, à política e aos objetivos e metas para o Sistema 

de Gestão da Qualidade. 

A Rosni entende: 

 

a) como "pertinência" se o SGQ está adequado aos objetivos da 

organização; 

b) como "adequação" se está em conformidade com o escopo e com os 

requisitos normativos; e 

c) como "eficácia" se as atividades planejadas e os resultados esperados 

estão sendo alcançados (particularmente quanto à melhoria da 

satisfação dos clientes e a garantia da qualidade). 

 

Essas reuniões são registradas em “Relatório de Reunião de Análise Crítica 

do SGQ”. 

Para estas análises, a Rosni estabeleceu e implementou procedimento 

documentado para fornecer suporte à realização das atividades. Este procedimento 

estabelece quais são, no mínimo, os dados de entrada e de saída destas análises. 
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Sub cláusula 5.6.2 da Norma ISO 9001:2008 

(Entradas para Análise Crítica) 

 

Definir quais são as informações consideradas como essenciais para a 

realização de uma análise crítica pela direção, de forma que se possa aplicar o 

princípio da “tomada de decisões baseadas em fatos”. 

As informações necessárias para a realização da análise crítica pela direção 

já estão contidas na Norma, não necessitando de esclarecimentos adicionais. 

A Rosni estabeleceu como entradas fundamentais de análises críticas, os 

seguintes pontos: 

 

a) a análise dos resultados das auditorias internas da qualidade e, sempre 

que aplicável análise dos resultados das auditorias externas realizadas 

(de 2ª e 3ª partes); 

b) a análises das informações fornecidas pelos clientes (incluindo as 

reclamações e análise de pesquisas de satisfação); 

c) a análise do desempenho dos fornecedores de produtos críticos para a 

qualidade dos produtos ROSNI; 

d) a análise do desempenho e das tendências dos seus processos e 

produtos, incluindo a condição das não conformidades ocorridas e a 

verificação de oportunidades de adoção de ações preventivas, baseadas 

nas tendências apresentadas pelos produtos e processos; 

e) o acompanhamento das ações corretivas e preventivas planejadas e 

executadas, incluindo as estabelecidas em reuniões de análise crítica do 

SGQ anteriores; 

f) a verificação de situações que possam afetar o SGQ (conjuntura 

econômica, desenvolvimentos tecnológicos ou novas tecnologias, 

tendências de mercado, contratação ou saída de pessoal estratégico, 

entre outras); 

g) o acompanhamento e análise crítica da adequação da política da 

qualidade, e do desdobramento da mesma (objetivos e metas 

estabelecidas para o SGQ); 

h) a análise das recomendações e ações estabelecidas para a melhoria 
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dos produtos, processos e SGQ, além daqueles advindos do 

desdobramento da política da qualidade; 

i) a verificação da necessidade de provisão de recursos, incluindo as 

necessidades de recursos humanos, para a infraestrutura (instalações e 

equipamentos) e para o ambiente de trabalho; e 

j) a verificação/adequação da “Agenda Anual de Atividades do Sistema de 

Gestão da Qualidade”. 

 

Sub cláusula 5.6.3 da Norma ISO 9001:2008 

(Saídas da Análise Crítica) 

 

Como saídas de uma análise crítica pela direção, espera-se ações ligadas 

ao SGQ e aos produtos que a Organização fornece. 

No corpo da Norma estão explicadas claramente quais são as saídas 

esperadas em termos de ações. É requisito da Norma que na análise crítica pela 

direção, sejam avaliadas as oportunidades de melhorias e as alterações do SGQ, 

assim como da política e dos objetivos da qualidade, sendo esperado que os 

registros gerados nesta análise também evidenciem os resultados desta avaliação. 

As saídas da análise crítica pela direção podem ser consideradas como 

entradas para outros processos do SGQ. Espera-se que a execução dessas ações 

seja adequadamente planejada. 

A Rosni estabeleceu como saídas de suas análises críticas, ações para: 

 

a) a melhoria do SGQ e dos seus processos; 

b) a melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente; e 

c) o atendimento e disponibilização de recursos para estas melhorias. 

 

Seção 6 da Norma ISO 9001:2008 

(Gestão de Recursos) 

 

Para que o SGQ atinja os objetivos estabelecidos, assim como as 

necessidades dos clientes, a gestão dos recursos é parte fundamental para qualquer 

Organização. 
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Quando se trata do requisito “Recursos”, a importância que os recursos 

humanos merecem e sua interferência direta na qualidade do produto não podem 

ser desprezadas. 

Para tanto, a Organização deve determinar a competência necessária para 

cada colaborador poder executar eficazmente uma respectiva atividade. Deve 

estabelecer um método que permita avaliar constantemente esta competência para, 

em caso de necessidade, promover sua capacitação. 

No campo da infraestrutura física, trabalho semelhante ao da capacitação 

dos recursos humanos se faz necessário. A Organização deve determinar os 

parâmetros de controle e avaliar se sua infraestrutura física e de ambiente de 

trabalho são adequados (capazes) para atingir a qualidade esperada do produto. 

 

Cláusula 6.1 da Norma ISO 9001:2008 

(Provisão de Recursos) 

 

O requisito da Norma determinante dos recursos necessários para se 

implementar e manter o SGQ é bastante direto quanto a necessidade de determina-

los e disponibilizá-los, porém é um tema bastante complexo no sentido de se 

determinar o que seria “necessários”, principalmente quando se sabe que uma 

Organização também necessita gerir eficazmente sua atividade e por conseguinte, 

sua existência. 

O leque de recursos é bastante variado, incluindo, de modo geral, os 

recursos humanos, tecnologia, equipamentos e financeiros. A análise para 

determinar as necessidades de recursos devem abranger ainda as auditorias 

internas, custos das ações corretivas, preventivas e os oriundos das análises críticas 

do SGQ. 

A Norma ISO 9001:2008 orienta que devem ser consideradas na 

determinação dos recursos, a complexidade e interação dos processos, as 

competências e a experiências necessárias para realiza-los. 

A Rosni determina as demandas de recursos necessários para a realização 

dos objetivos da qualidade conforme o descrito em seu planejamento do Sistema de 

Gestão da Qualidade. Estas demandas são estabelecidas em relação às 

necessidades dos recursos humanos, da infraestrutura e do ambiente de trabalho. 
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Para os recursos destinados a realização dos objetivos da qualidade, o 

departamento Financeiro realiza "reservas" financeiras para a efetivação dos 

mesmos. 

Além dos recursos destinados a realização dos objetivos da qualidade e 

seus desdobramentos, a Rosni estabelece as “reservas” visando também 

implementar e manter o sistema de gestão da qualidade, melhorando continuamente 

sua eficácia, e para aumentar a satisfação de clientes. 

A realização dos investimentos está gerencialmente orientada na 

"capacidade" financeira da empresa em realizar tais investimentos com recursos 

monetários já disponíveis ("política de investimento" baseada no "fluxo de caixa"). 

 

Cláusula 6.2 da Norma ISO 9001:2008 

(Recursos Humanos) 

 

O recurso humano é indubitavelmente, um dos maiores recursos de uma 

Organização. Porém se não estiver adequadamente capacitado, pode comprometer 

irremediavelmente tudo que foi planejado no âmbito do SGQ. Cabe então a 

Organização, avaliar cuidadosa e continuamente se as competências de seu recurso 

humano estão adequadas, providenciando treinamentos ou outras ações eficazes 

que garantam essas competências. 

 

Sub cláusula 6.2.1 da Norma ISO 9001:2008 

(Generalidades) 

 

Excluindo-se algumas profissões que exigem requisitos de qualificação 

definidos por lei ou por regulamentações, todos os colaboradores que no exercício 

de suas atividades possam influenciar na qualidade do produto, devem ter sua 

competência definida e avaliada. 

A ISO 9000:2005 em sua sub cláusula 3.1.6 define competência como a 

“capacidade demonstrada para aplicar conhecimento e habilidades”, ou seja, para 

atribuir competência a um colaborador, este deverá comprovar o conhecimento 

(treinamentos e escolaridade) sobre a atividade assim como as habilidades (o saber 

fazer) práticas na sua execução.  
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Sub cláusula 6.2.2 da Norma ISO 9001:2008 

(Competência, Treinamento e Conscientização) 

 

Para evidenciar o atendimento deste requisito, a Organização deve 

primeiramente identificar quais são as competências necessárias de todos os 

colaboradores, que direta ou indiretamente, possam afetar a conformidade 

estabelecida para o produto. Numa segunda etapa, completar as evidências do 

atendimento ao requisito, dispor de registros que demonstrem a escolaridade, os 

treinamentos concluídos, as habilidades e experiência dos colaboradores em 

questão. 

Este processo trará para a Organização um “mapa” com todas as 

necessidades de competências dos colaboradores e possibilita um recrutamento 

mais eficaz, estabelecendo requisitos mínimos de competência aos novos 

colaboradores, culminando, no sentido mais abrangente, uma melhoria nos recursos 

humanos da Organização. 

Tendo as necessidades de competências identificadas, cabe a Organização 

estabelecer um plano de treinamentos e/ou outras ações para que as competências 

definidas sejam efetivamente aquelas dos colaboradores envolvidos. 

Nos últimos anos, especialmente após a revisão de 2008 da ISO 9001, a 

forma que os SGQ definem o requisito competência mudou da visão baseada em 

qualificações e treinamento para a atual, que se baseia na competência definida a 

partir dos “resultados planejados”. 

O treinamento é, sem sobra de dúvida, uma ferramenta importante no 

sentido de se garantir o alcance da competência necessária dos colaboradores, 

porém esta não é a única ferramenta com a qual as Organizações podem contar. 

Assim como existirão colaboradores que podem ser muito competentes sem que 

nunca tenham feito um treinamento (por terem experiência previa no assunto ou por 

casos de atividades inerentes à formação acadêmica),  outros, apesar de ter havido 

a detecção da necessidade e do treinamento ter ocorrido, não podem ser 

classificados como competentes. 

Nesses casos, pode ser mais apropriado estimular esses colaboradores de 

ouras formas. Convidá-los a participar na elaboração dos procedimentos referentes 

as suas rotinas de atividades, na execução supervisionadas das novas atividades, 

na participação em projetos, em teleconferências, cursos on-line e outras formas de 
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capacitar esse colaborador que tem dificuldades nos modelos convencionais de 

capacitação. 

Embora presente nas versões anteriores da norma ISO 9001, a versão 2008 

reforçou a necessidade de verificação da eficácia das ações adotadas para atingir as 

competências necessárias. 

 

Eficácia é a extensão na qual as atividades planejadas são realizadas e 

os resultados planejados, alcançados. (ISO 9000:2005 sub cláusula 
3.2.14) 

 

Finalmente, a Norma determina que registros (escolaridade, treinamento e 

comprovação de experiência) sejam mantidos para evidenciar as competências. 

Na Rosni, todo pessoal que executa atividades que afetam a conformidade 

com os requisitos dos produtos realizados, tem a competência adequada ou é 

estabelecido um plano de ação para atingir esta competência. 

Visando a manutenção e aprimoramento da competência do pessoal da 

Rosni é estabelecida sistemática apropriada em Instrução de Trabalho 

(Competência e Ações de Capacitação). Esta sistemática define para cada "cargo" 

estabelecido na empresa, as características necessárias e verificação se as mesmas 

são atendidas. 

Para as pendências observadas são definidos planos de ação e a verificação 

da eficácia dos planos executados. 

Além disso, são mantidos registros apropriados para os treinamentos 

realizados. 

A conscientização de todos é reforçada utilizando-se do recurso da 

comunicação interna e da divulgação das resoluções e encaminhamentos das 

reuniões de análise crítica da Alta Direção. As atividades de conscientização são 

estabelecidas como uma das responsabilidades do Representante da Direção, o 

qual conta para isso com o comprometimento expresso da Alta Direção. 
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Cláusula 6.3 da Norma ISO 9001:2008 

(Infraestrutura) 

 

A organização deve definir e prover a infraestrutura necessária para garantir 

a adequada realização do produto, conforme os requisitos estabelecidos (exigidos 

ou desejados). 

 

Infraestrutura é o sistema de instalações, equipamentos e serviços 
necessários para a operação de uma organização. (ISO 9000:2005 sub 
cláusula 3.3.3) 

 

Para atingir a conformidade do produto, a Organização deve identificar, 

implementar e manter a infraestrutura adequada em função da natureza do produto. 

Entre os fatores a serem considerados, estão: 

 

a) edifícios de escritório, instalações fabris, de estocagem, de expedição e 

assistência técnica; 

b) máquinas e equipamentos de produção e monitoramento; 

c) meios de produção auxiliares (gerador de emergência, unidade de 

vapor, gases especiais, etc.); 

d) laboratórios, bancadas de teste, equipamentos de monitoramento e 

medição; 

e) redes de computadores e sistemas de informação. 

 

A responsabilidade pela determinação da infraestrutura necessária deve ser 

da Alta Direção que deve planejá-la e disponibiliza-la. Deve ser usada no 

planejamento e gestão da infraestrutura a metodologia PDCA. 

A Rosni constantemente identifica a adequação e mantém as instalações 

necessárias para alcançar a conformidade dos produtos e serviços, de forma 

coerente com o escopo do seu Sistema de Gestão, incluindo espaço de trabalho, 

equipamentos, hardwares, softwares e serviços de suporte. 

Estas identificações são realizadas pelos gerentes/supervisores e demais 

colaboradores da empresa, em seu trabalho diário e habitual e é comunicada à 

direção da Rosni. Além disso, na realização das auditorias internas, são verificadas 

ausências ou deficiências de aspectos relacionados à infraestrutura. 
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Para a manutenção da infraestrutura, em seus aspectos mais significativos, 

são mantidas instruções de trabalho (como no caso de realização de manutenção 

preventiva dos equipamentos de produção). 

 

Cláusula 6.4 da Norma ISO 9001:2008 

(Ambiente de Trabalho) 

 

A Organização deve identificar os aspectos do ambiente de trabalho que 

podem afetar a qualidade do produto.  

 

Ambiente de trabalho é o conjunto de condições sob as quais um trabalho é 
realizado. 
Condições incluem os fatores físicos, sociais, psicológicos e ambientais (tais 
como temperatura, formas de reconhecimento, ergonomia e composição 

atmosférica). (ISO 9000:2005 sub cláusula 3.3.4) 

 

Os fatores ambientais podem variar consideravelmente a qualidade do 

produto, dependendo da natureza das atividades da Organização. No caso de uma 

indústria tradicional, os fatores ambientais podem ser: temperatura, formas de 

reconhecimento, ergonomia, composição atmosférica, umidade, ruído, vibração, 

poeira em suspensão, limpeza e arrumação. 

A Rosni determina e gerencia as condições do ambiente de trabalho 

necessárias para alcançar a conformidade com os requisitos estabelecidos para a 

realização dos produtos e serviços (descrevendo-as, quando necessário, nas 

instruções de trabalho apropriadas). 

 

A Norma ISO 9001 tem como foco ao estabelecer estes recursos 

[infraestrutura (verificando condições como instalações, equipamentos de processos 

e de apoio etc.) e ambiente de trabalho (verificando condições como ruídos, 

iluminação, vibração, ergonomia, etc.)] garantir as condições de trabalho 

necessárias para a realização do produto. Tais condições devem ser identificadas no 

planejamento da realização do produto/ serviço (cláusula 7.1 da ISO 9001:2008). 
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Seção 7 da Norma ISO 9001:2008 

(Realização do Produto) 

 

Nesta seção a ISO 9001:2008 trata de todos os processos que tem ligação 

com a realização do produto. Desta forma, os processos de planejamento, os 

relacionados com o cliente, de aquisição e de controle de equipamento de 

monitoramento e medição, além dos recursos necessários para se produzir um 

produto conforme, serão tratados aqui. 

 

Cláusula 7.1 da Norma ISO 9001:2008 

(Planejamento da Realização do Produto) 

 

E necessário que a Organização efetue um planejamento que inclua todos 

os processos que tenham relação com a realização do produto. A seção 7 da 

Norma, juntamente com as cláusulas 4.1 (requisitos gerais) e 8.1 (generalidades – 

medição, análise e melhoria), definem as condições para a realização do produto 

utilizando-se da abordagem por processos. 

É necessário que para cada processo tenham sidos estabelecidos os 

respectivos objetivos e as condições de seu monitoramento para a verificação do 

atendimento dos resultados esperados. Devem ser identificadas as entradas e 

saídas necessárias e quais registros serão utilizados para evidenciar o atendimento 

aos requisitos. Ainda no planejamento, devem ser previstos e providenciados os 

recursos necessários (recursos humanos, infraestrutura e meio ambiente). 

No “Mapeamento dos Processos Rosni” (ver a interpretação da cláusula 4.1 

da Norma ISO 9001 neste trabalho) os recursos necessários foram identificados. 

Os processos de monitoramento e medição devem ser executados de 

acordo com o planejado e os registros dos resultados das medições de controle 

devem ser mantidos. Quando forem detectadas não conformidades no produto ou no 

processo, ou ainda, quando forem identificadas tendências à não conformidades, 

deve haver um mecanismo para que ações sejam tomadas no sentido de se corrigir 

esses desvios. 

O fluxo normal de todo o planejamento é composto de entradas 

(informações necessárias para “alimentar” o plano) e de saídas que devem ser o 

resultado do planejamento. Como exemplo de entradas para o planejamento do 
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produto podem estar incluídas: a Política da Qualidade, os Objetivos da Qualidade, 

os Requisitos do Produto, o Planejamento da Qualidade, as necessidades e 

expectativas dos clientes e, se for o caso, requisitos estatutários e regulamentares. 

Como saídas deste planejamento, podem estar incluídas: 

 

a) plano da qualidade para um produto, projeto ou contrato específico, 

sendo que esse plano deve ser um documento que especifique os 

processos do SGQ e inclua os métodos de realização do produto além 

de definir os recursos que deverão ser aplicados; 

b) um fluxograma para o controle da qualidade do processo; 

c) software para o controle automático do processo; 

d) sistema informatizado de fluxos de trabalho (workflow). 

 

Workflow é a tecnologia que engloba um conjunto de ferramentas que 
permitem a automação de um determinado fluxo de trabalho e a troca de 
informações interdepartamentais. A principal função de um sistema de 
fluxo de trabalho digital no contexto da indústria gráfica é a automação de 
um ou vários processos estruturados, a eliminação de tarefas improdutivas 
reduzindo os custos internos e a otimização de toda a cadeia produtiva. 
Por processo estruturado entende-se aquele em que todas as suas etapas 
se repetem constantemente, e, portanto, pode ser automatizado. Essa 
habilidade de definir a sequência de etapas pela qual a informação deve 
passar diferencia um workflow. Essa capacidade é definida por regras que 
estabelecem o próximo passo do processo e que pode acontecer de forma 
sequencial, paralela ou condicional. (WORKFLOW, 2012) 

 

A Rosni define o seu plano da qualidade (embora não adote este nome) na 

ordem de produção (OP) de realização do produto. 

Embora a empresa não tenha um software completo de workflow/MRP, parte 

do seu processo de realização do produto (particularmente o processo de 

orçamento) é estabelecido com a utilização do software Calcgraf e para todas as 

etapas são definidas instruções de trabalho que garantem as informações 

necessárias para a realização de todo fluxo de produção. 

 

Para produtos ou serviços standard, o planejamento deve ser realizado na 

fase inicial de fabricação e, se necessário, ser revisado; somente se houver 

mudanças que afetem a produção inicialmente planejada. Em produtos não 

padronizados, espera-se que o planejamento seja executado para cada produto. 
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Existem Organizações em que não é possível a separação do planejamento, 

do desenvolvimento do produto, do desenvolvimento do processo, devido a 

associação entre eles. É o caso das organizações prestadoras de serviços. Para 

esses casos, pode-se considerar o planejamento desses processos como uma saída 

do planejamento da realização do produto. 

A Rosni define o planejamento de realização de seus produtos por meio do 

estabelecimento de diretrizes e instruções de realização das atividades para os 

processos estabelecidos para o seu Sistema de Gestão da Qualidade no 

"Mapeamento dos processos ROSNI", que inclui os processos produtivos. 

As características do produto são definidas pelo cliente e são analisadas 

pela Rosni para verificar a possibilidade de sua fabricação. 

Para os processos produtivos são definidas instruções de trabalho 

apropriadas, incluindo a informação do equipamento adequado para a realização 

destes processos. 

A verificação, validação, monitoramento, medição, inspeção e atividades de 

ensaio requeridos e os critérios para a aceitação são estabelecidos nestas 

instruções de trabalho, sendo que todos os produtos, nas atividades finais de sua 

realização, são inspecionados de acordo com plano de inspeção e amostragem 

definido na Instrução de Trabalho de inspeção final. 

Na realização do produto são estabelecidas e registradas na ordem de 

produção ("OP"), no “Check List de Acompanhamento da Produção”, as evidências 

de que os processos de realização e o produto resultante atendem aos requisitos de 

utilização do mesmo, sendo estes os documentos que permitem a liberação para a 

entrega e, se necessário posteriormente, de encaminhamento inicial de atividades 

de pós-entrega (como atendimento a solicitações e/ou reclamações do cliente). 

 

Cláusula 7.2 da Norma ISO 9001:2008 

(Processos Relacionados a Clientes) 

 

Nesta cláusula, a ISO 9001:2008 estabelece os requisitos para a 

Organização assegurar que conhece claramente todos os requisitos do produto que 

fornecerá aos seus clientes. 

 



76 

 

Deve ser considerada como cliente, uma organização ou pessoa que 
recebe um produto. 
Um cliente pode ser interno ou externo à Organização (por exemplo: o 
consumidor final, cliente, usuário final, varejista, beneficiário e comprador). 
(ISO 9000:2005 sub cláusula 3.3.5) 

 

A grande maioria das Organizações sabe muito bem quem são seus 

clientes, especialmente aquelas que atuam no mercado tradicional – este era o foco 

das edições anteriores da família de normas ISO 9000. Assim como uma 

Organização pode possuir um portfólio grande de produtos, para cada um desses 

produtos poderá possuir também, vários clientes; localizados em diversas regiões, 

com necessidades específicas e muitas vezes distintas com expectativas muito 

díspares. 

Para esses casos, a Organização deve considerar as diferentes 

especificidades e particularidades que estarão presentes no fornecimento dos 

produtos e serviços seja dos seus clientes diretos até o consumidor final.  

 

Sub cláusula 7.2.1 da Norma ISO 9001:2008 

(Determinação de Requisitos Relacionados ao Produto) 

 

Em contratos de fornecimento, algumas necessidades e expectativas do 

cliente podem estar explicitamente informadas por ele, quando efetua um pedido de 

compra; outras podem ser implícitas e, nesse mesmo pedido, pode ainda conter 

necessidades e expectativas obrigatórias decorrentes de legislação. A todas essas 

necessidades expectativas, dá-se o nome de requisitos. 

 

A definição normativa de requisito é de uma necessidade ou expectativa 
que é expressa geralmente, de forma implícita ou obrigatória. 
Forma implícita é uma prática costumeira ou usual para a Organização, 
seus clientes e outras partes interessadas, e que a necessidade ou 
expectativa sob consideração está implícita. 
Um qualificador pode ser usado para distinguir um tipo específico de 
requisito, como por exemplo, requisito do produto, requisito da gestão da 
qualidade, requisito do cliente. 
Um requisito especificado é um requisito declarado, por exemplo, em um 
documento. 
Os requisitos podem ser gerados pelas diferentes partes interessadas. 
(ISO 9000:2005 sub cláusula 3.1.2) 

 

Normalmente uma Organização conhece a grande maioria destes requisitos, 

mesmo que eles não estejam descritos pelo cliente no pedido de compra. Há casos 
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em que os clientes realmente não sabem o que solicitar na aquisição de um produto 

e mesmo desta forma, eles tem o desejo que o fornecedor lhe atenda, assim como 

as suas necessidades.  

Espera-se, portanto, que a Organização transforme essas expectativas em 

característica do produto, que venham integrar a sua especificação por meio da 

determinação de requisitos relacionados ao produto. 

Na Rosni os requisitos especificados pelo cliente, incluindo os requisitos 

relacionados ao produto e de entrega, são definidos, analisados e registrados no 

formulário “Solicitação de Orçamento” – disponibilizado para todos os vendedores / 

representantes– o qual estabelece quais são as informações necessárias. 

Na análise realizada, quando da efetivação da proposta, é verificada, em 

relação à solicitação do cliente, a capacidade para atender aos requisitos definidos 

não só pelo cliente, mas também, aqueles estabelecidos pela própria Rosni incluindo 

os não declarados pelo cliente, mas necessários para o uso especificado ou 

intencional do produto. 

  

Sub cláusula 7.2.2 da Norma ISO 9001:2008 

(Análise Crítica dos Requisitos Relacionados ao Produto) 

 

A sub cláusula 7.2.2 é complementar a sub cláusula 7.2.1 da ISO 9001. 

Enquanto a sub cláusula 7.2.1 apresenta como a Organização deve transformar 

expectativas e necessidades do cliente em requisitos relacionados ao produto, a sub 

cláusula 7.2.2 estabelece como deve ocorrer uma análise crítica da solicitação de 

aquisição feita pelo seus clientes. Nessa análise crítica, devem ser esclarecidas 

dúvidas, informações ambíguas ou possíveis pontos de conflitos e é a partir dessa 

análise que ocorrerá a decisão de fornecer ou não o produto, de acordo com a 

solicitação do cliente. 

Antes de efetuar o aceite e apresentar uma proposta, um contrato ou aceitar 

uma encomenda, a Organização deve analisar criticamente  todos os requisitos 

relacionados ao produto. Essa análise deve garantir que todos os requisitos, 

inclusive os estabelecidos em 7.2.1, são definidos, estão completos e poderão ser 

cumpridos. Aceito o pedido de aquisição, qualquer alteração posterior deve 

obrigatoriamente ser revisada usando o mesmo processo de análise. 
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Na análise crítica dos requisitos relacionados ao produto, devem ser 

acrescentadas as condições de pagamento, os prazos de entrega, garantia, pós 

venda, se há exigência do acompanhamento de documentação, inspeção antes da 

entrega e qualquer outra solicitação contratual acordada. 

O resultado desta análise crítica dos requisitos relacionados ao produto deve 

ser registrado e esse registro deve ser mantido para evidenciar a execução desta 

análise. 

A maneira e o modo como as organizações assumem a venda de um 

produto com seus clientes, vai depender da relação da Organização com esse 

cliente, do grau de complexidade dos produtos e dos tipos de contratos firmados. 

Normalmente uma transação entre empresas ocorre com a chegada de um pedido 

de aquisição, o qual e respondido com uma proposta, sendo essa última um 

compromisso de fornecimento. Nas transações de venda direta ao consumidor, é 

mais comum que ocorra um compromisso informal, pois essas transações verbais 

são bem mais frequentes.  

Além da sistemática de análise crítica dos requisitos relacionados 

diretamente ao produto e garantia de que estes estão definidos, a Rosni estabelece 

ainda rotinas que garantem a possibilidade de serem realizadas as emendas 

necessárias ao contrato ou pedido, quando aplicável. 

A emissão da Proposta, e sua posterior aprovação, garantem que o cliente 

analisou a especificação e as características do produto proposto pela Rosni, 

incluindo a verificação dos requisitos que possam ser diferentes daqueles 

previamente manifestados na ocasião da solicitação inicial de fornecimento. 

 

Sub cláusula 7.2.3 da Norma ISO 9001:2008 

(Comunicação com o Cliente) 

 

O objetivo desta sub cláusula é assegurar que a Organização possui canais 

de comunicação eficazes com seus clientes para todas as fases de produção e 

fornecimento do produto, ou seja, antes, durante a execução do produto de depois 

de sua entrega ao cliente. 

A Norma determina que deve haver uma comunicação eficaz a respeito de 

assuntos relacionados ao produto, a encomenda e que esse sistema garanta um 

retorno da informação ao cliente. 
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A Organização deve definir: 

 

a) os processos de informação da pré-venda, ou seja, a mais completa 

gama de informação sobre o produto, tais como catálogos, 

especificações técnicas, manuais e anúncios; 

b) sistema de comunicação quando existir a necessidade de emenda ao 

contrato, agenda de entrega com a inclusão de datas de inspeções que 

serão efetuadas pelo cliente, se for o caso; 

c) sistema de pós-venda, com canais de suporte ao consumidor (0800, 

SAC ou “Fale Conosco”) para o recebimento de informações sobre o 

desempenho do produto e também reclamações. 

 

A Organização tem o dever de garantir e assegurar a conformidade da 

informação prestada. 

A Rosni disponibiliza informações relativas a seus produtos para seus 

clientes e mercado pelos seguintes meios: 

 

− representantes; 

− site na Internet (www.rosni.com.br); 

− pós venda; 

− e-mail, telefone e contatos pessoais. 

 

As respostas às solicitações do cliente são estabelecidas de forma sistêmica 

por meio de rotinas definidas, para o tratamento de reclamações de clientes e para a 

"pesquisa de satisfação" – verificação de expectativas dos clientes. 

Em relação às comunicações feitas com os clientes por meio de notas fiscais 

(faturas), a Rosni garante as informações adequadas e necessárias são fornecidas, 

de acordo com sistemática definida em instrução documentada de Faturamento. 

  

Cláusula 7.3 da Norma ISO 9001:2008 

(Projeto e Desenvolvimento) 

 

A cláusula “projeto e desenvolvimento” estabelece os requisitos para a 

criação de um produto que deverá ser fornecido, quando as necessidades e 
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expectativas do cliente tiverem como base o desempenho ou a funcionalidade, 

devendo a Organização, nesses casos, transformar essas necessidades e 

expectativas – desempenho e funcionalidade – em um conjunto de características do 

produto. 

Com a aplicação dos requisitos estabelecidos em “projeto e 

desenvolvimento”, a probabilidade de ocorrerem problemas diminui. Com isso a 

Organização reduz seus custos com retrabalhos, atrasos e de imagem, repercutindo 

positivamente na expectativa e satisfação do cliente.  

 

Projeto e desenvolvimento é o conjunto de processos que transformam 
requisitos em características especificadas ou na especificação de um 
produto, processo ou sistema. 
Os termos “projeto” e “desenvolvimento” são algumas vezes usados como 
sinônimo e outras vezes para definir diferentes estágios do processo geral 
de projeto e de desenvolvimento. 
Um qualificativo pode ser aplicado para indicar a natureza do que se está 
sendo projetado e desenvolvido (por exemplo: projeto e desenvolvimento de 
um produto ou de um processo). (ISO 9000:2005 sub cláusula 3.4.4) 

 

Como apresentado anteriormente (ver a interpretação da sub cláusula 7.2.1 

da Norma ISO 9001 neste trabalho), os requisitos são definidos como a 

“necessidade ou expectativa que é expressa, geralmente, de forma implícita ou 

obrigatória”. 

Desta forma, qualquer Organização que tenha que transformar 

necessidades ou expectativas de seus clientes em especificações de produto, 

obrigatoriamente devem incluir o “projeto e desenvolvimento” (cláusula 7.3 da 

ISO 9001:2008) em seu SGQ. 

Devido à necessidade de tradução da ISO 9000:2005 em vários idiomas, 

optou-se pela não desvinculação dos termos “projeto” de “desenvolvimento” para 

torná-las em duas categorias distintas, uma chamada de “projeto” e a outra de 

“desenvolvimento”. Essa decisão foi tomada, pois em algumas línguas a tradução da 

palavra “projeto” poderia ser entendida como desenvolvimento e vice-versa. 

 

Sub cláusula 7.3.1 da Norma ISO 9001:2008 

(Planejamento de Projeto e Desenvolvimento) 

 

No processo de transformação dos requisitos do produto em características 

do produto (entradas), o projeto e desenvolvimento ira abranger, muitas vezes, 
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diversos setores da Organização, incluindo marketing, vendas, aquisição, produção, 

assistência técnica, dentre outros. Por ser um processo bastante abrangente, a 

Organização deve planeja-lo minuciosamente, definindo quais serão as saídas 

esperadas, assim como quais serão as etapas necessárias para se alcançar essas 

saídas. É importante a inclusão dos controles apropriados para cada uma dessas 

etapas, definindo também as autoridades e responsabilidades. Como visto 

anteriormente, é de fundamental importância a criação de mecanismos que 

garantam uma comunicação eficaz entre as diferentes interfaces envolvidas. 

Na verificação da viabilidade do projeto e desenvolvimento, todos os 

aspectos relacionados a sua implementação devem ser avaliados. Pode haver a 

necessidade de serem produzidos protótipos ou produtos de teste, e acompanhar 

seu desempenho em condições de uso. No planejamento e desenvolvimento do 

produto, deve haver pontos de monitoramento definidos, para que se possa verificar 

se o produto está apresentando os resultados esperados. 

Apesar de não ser requisito da ISO 9001:2008 seria desejável a elaboração 

de um procedimento documentado para o processo de projeto e desenvolvimento, 

tendo em vista a sua complexidade, o nível da documentação exigida, a interface 

entre várias áreas e a formalidade necessária. Existem casos em que ao invés de 

procedimento documentado, a Organização opte por elaborar planos de projeto e 

desenvolvimento, que trazem em seu conteúdo as fases do projeto, os pontos de 

controle e a definição dos responsáveis por cada etapa, obtendo desta forma a 

interação dos envolvidos, a medida que as atividades estabelecidas no projeto e 

desenvolvimento progridem. 

Para os casos de adaptação de produtos já existentes e que serão utilizados 

de maneira diferente ao estabelecido em seu projeto original, a relevância do projeto 

e desenvolvimento é acentuada. 

Na Rosni  a sistemática das atividades de projeto e desenvolvimento de 

produtos estão estabelecidas em instruções de trabalho. 

As etapas de tratamento dos dados de entrada e definição inicial do 

planejamento de realização do projeto e desenvolvimento são realizadas 

principalmente na etapa do processo de orçamento. 

As instruções estabelecidas visam atender todas as etapas de 

desenvolvimento do produto, que vão desde a mencionada análise inicial dos dados 

de entrada na instrução de trabalho de “Análise Crítica de Contrato”; até a validação 
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do produto, nas instruções de trabalho para elaboração de Orçamento, 

Desenvolvimento de Ordem de Produção, Desenvolvimento de Embalagem e 

finalizando com a instrução de trabalho para a Arte/Criação. 

 

Sub cláusula 7.3.2 da Norma ISO 9001:2008 

(Entradas de Projeto e Desenvolvimento) 

 

A Organização deve identificar e definir todos os requisitos relacionados ao 

produto tais como: os de mercado, de desempenho, projeto e desenvolvimento de 

produtos similares, e se for o caos, os regulamentares e os estatutários10. 

Todas essas entradas do projeto e desenvolvimento devem ser registradas, 

para evidenciar os critérios utilizados. Se aplicável, as necessidades e expectativas 

de mercados específicos devem ser identificadas e tratadas no processo de projeto 

e desenvolvimento. 

Na elaboração das entradas de projeto e desenvolvimento, deve ser 

efetuada uma análise minuciosa para verificar se as entradas estão adequadas, 

completas, sem ambiguidades e não possuem requisitos conflitantes. 

Na Rosni, as entradas relativas a requisitos do produto devem ser 

determinadas no contato inicial com o cliente, sendo que estas são as entradas para 

o desenvolvimento do produto. 

 

Sub cláusula 7.3.3 da Norma ISO 9001:2008 

(Saídas de Projeto e Desenvolvimento) 

 

O produto resultante da saída de um projeto e desenvolvimento deve 

atender ao planejado no que diz respeito a sua condição dimensional, aparência e 

funcionalidade, assim como este produto pode necessitar atender a requisitos de 

segurança e de legislação. 

A sistemática deve oferecer condições para que a cada saída de uma fase 

do projeto e desenvolvimento, seja possível evidenciar a conformidade do produto 

com os requisitos estabelecidos na respectiva entrada. Deve ser previsto um registro 

                                                             
10

 Segundo Croft, 2008, ESTATUTÁRIO – requerido, permitido ou promulgado por uma lei escrita 
proveniente de um órgão que tem o poder de fazer leis. REGULAMENTAR - requerido, permitido ou 
promulgado por uma norma ou diretriz emanada de uma autoridade. 
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apresentando os critérios de aceitação e, se for o caso, restrições que possam afetar 

a usabilidade do produto. Este registro deve ser analisado criticamente e aprovado 

pelas funções que foram definidas como as responsáveis para essa atividade, 

quando do planejamento do projeto e desenvolvimento. 

Na Rosni, as saídas são estabelecidas principalmente na fase de 

arte/criação, quando esta é aplicável, e na realização dos modelos. 

Os modelos, com a aplicação da arte fornecida pelo cliente ou com a a arte 

criada na própria Rosni são submetidas a um processo de análise crítica (ver a 

interpretação da sub cláusula 7.3.4 da ISO 9001:2008). 

 

Sub cláusula 7.3.4 da Norma ISO 9001:2008 

(Análise Crítica de Projeto e Desenvolvimento) 

 

A análise crítica deve ocorrer nas saídas do projeto e desenvolvimento para 

verificar se os requisitos estabelecidos são possíveis de serem cumpridos, incluindo 

os prazos de entrega. Os resultados da análise crítica, ações tomadas e executadas, 

devem ser registrados. 

 

A análise crítica é uma atividade realizada para determinar a pertinência, 
adequação e eficácia do que está sendo examinado para alcançar os 
objetivos estabelecidos. 
A análise crítica pode, também, incluir a determinação da eficiência. 
Exemplo: análise crítica pela Direção, análise crítica do projeto e 
desenvolvimento, análise crítica dos requisitos do cliente e análise crítica de 
não conformidade. (ISO 9000:2005 em sua sub cláusula 3.8.7) 

 

Como visto anteriormente, o processo de projeto e desenvolvimento deve 

ser a “tradução” dos requisitos do cliente transformados em características do 

produto ou processo, de modo a satisfazer esses requisitos. É de fundamental 

importância que funções importantes sejam incluídas no processo de análise crítica 

do projeto e desenvolvimento. As funções comumente participantes desse processo 

são: 

 

a) marketing e vendas; 

Desses setores espera-se a avaliação se o projeto e desenvolvimento 

irão atingir os resultados planejados. 
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b) compras; 

O setor de compras deve verificar se os materiais planejados estão 

disponíveis, se existe a necessidade de desenvolver novos fornecedores 

e se os prazos de entrega dos materiais são realistas. 

c) produção / fornecimento do serviço; 

Este setor deve avaliar e definir se o projeto e desenvolvimento é 

exequível em termos de fabricação ou fornecimento do serviço. 

d) outros. 

Dependendo do tipo de produto ou serviço, podem ser incluídos 

fornecedores, distribuidores, parceiros, entidades reguladoras e até 

mesmo o cliente. 

 

Na Rosni, são realizadas análises críticas do desenvolvimento, que podem 

ocorrer na fase de orçamento do produto para o cliente, ou na fase de realização do 

modelo ou na fase de arte/criação. Estas análises são realizadas principalmente 

para a verificação da adequação do produto desenvolvido em relação às 

informações recebidas. 

 

Sub cláusula 7.3.5 da Norma ISO 9001:2008 

(Verificação de Projeto e Desenvolvimento) 

 

Os responsáveis pela verificação do projeto e desenvolvimento devem ser 

definidos durante a fase de planejamento e quando aplicável, a verificação pode ser 

realizada juntamente com os processos de análise crítica e validação. 

 

A definição de verificação é a comprovação, através de fornecimento de 
evidência objetiva, de que requisitos especificados foram atendidos. 
O termo verificado é usado para designar uma situação correspondente. 
A comprovação pode compreender atividades tais como: 

 Elaboração de cálculos alternativos; 

 Comparação de uma especificação de um novo projeto com uma 
especificação de um projeto similar; 

 Realização de ensaios e demonstrações;  

 Análise crítica de documentos antes da sua emissão 
(ISO 9000:2005 sub cláusula 3.8.4) 
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Na Rosni a verificação do desenvolvimento do produto está estabelecida, 

principalmente, nas atividades de aprovação (por parte do cliente) do 

modelo/protótipo.  

 

Sub cláusula 7.3.6 da Norma ISO 9001:2008 

(Validação de Projeto e Desenvolvimento) 

 

É na fase de validação que as eventuais deficiências nos critérios de entrada 

de projeto e desenvolvimento podem ser evidenciadas. 

 

A definição de validação é a comprovação, através do fornecimento de 
evidência objetiva, de que os requisitos para uma aplicação ou uso 
específicos pretendidos foram atendidos. 
O termo “validado” é usado para registrar uma situação correspondente. 
As condições de utilização podem ser reais ou simuladas. (ISO 9000:2005 
sub cláusula 3.8.5) 

 

O tipo e a extensão da validação vão depender de cada projeto. Para um 

projeto que irá desenvolver um produto novo, mas que tenha como base um produto 

já existente, pode ser suficiente a comparação desse novo produto com o já 

existente, pois certamente esse produto existente possui um histórico que “valida” o 

novo produto. 

Entre outros métodos de validação podem ser usados o da construção de 

protótipos, a produção de lotes pilotos sob condições de fabricação reais e execução 

de planejamento de testes. 

A validação do produto desenvolvido na Rosni é definida pela segunda 

aquisição do mesmo, sem que tenha ocorrido qualquer reclamação do cliente em 

relação ao produto da primeira aquisição. 

 

Sub cláusula 7.3.7 da Norma ISO 9001:2008 

(Controle de Alterações de Projeto e Desenvolvimento) 

 

As necessidades que levam os responsáveis a efetuar alterações no projeto 

e desenvolvimento são inúmeras. As mais comuns são: reclamações de clientes, as 

não conformidades, detecção de melhorias no produto, mudanças de fornecedores, 

dificuldades na fabricação ou no fornecimento do produto/serviço, as alterações das 
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condições de fornecimento devido a novos requisitos estatutários ou 

regulamentares. 

Na Rosni quando existe a necessidade de alterações no produto estas 

devem ser criticamente analisadas e os registros destas alterações devem ser 

efetuados de forma análoga ao estabelecido pela sistemática de desenvolvimento. 

Quando as alterações impactam nas solicitações dos clientes ou em requisitos 

estabelecidos pelos mesmos e definido o como obrigatório o contato com o cliente 

para informação e negociação das alterações do projeto. 

 

Cláusula 7.4 da Norma ISO 9001:2008 

(Aquisição) 

 

O objetivo desta cláusula da ISO 9001:2008 é o de assegurar que todo 

produto adquirido esteja conforme aos requisitos especificados e que os 

fornecedores sejam avaliados e selecionados com base na capacidade desses 

fornecedores fornecerem no prazo adequado, produtos que atendam aos requisitos 

da Organização. 

A Organização deve ainda comunicar ao fornecedor o que pretende adquirir 

(especificar os requisitos do produto) e, se for o caso, a necessidade da realização 

de inspeção do produto, antes de sua entrega. 

As atividades de aquisição na Rosni são estabelecidas como um processo 

de apoio e as rotinas destas atividades estão definidas nas instruções de trabalho de 

Compras e na de utilização da Planilha de Avaliação de Fornecedores. 

 

Sub cláusula 7.4.1 da Norma ISO 9001:2008 

(Processo de Aquisição) 

 

Para atender esta sub cláusula da Norma a Organização deve estabelecer 

um controle adequado sobre seu processo de aquisição, de modo a obter como 

saída desse processo, a aquisição de produtos conforme ao requerido. A extensão e 

o controle sobre as aquisições devem ser adequados ao impacto que os produtos 

adquiridos ocasionarão nos produtos da Organização, levando-se em conta também 

os atrasos na entrega. 
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A avaliação dos fornecedores pode ser executada de diversas formas. A 

mais comum, usa o histórico de fornecimento e a relação que o fornecedor tem com 

a Organização. Pode-se incrementar a análise, avaliando referências de mercado, 

diagnósticos financeiros, efetuando auditorias ou solicitando cópia do certificado da 

ISO 9001, caso ele possua. A determinação dos critérios de avaliação, seleção e 

reavaliação devem ser estabelecidas pela Organização, que deve registrar os 

resultados para evidenciar esta avaliação. 

Devem fazer parte do processo de aquisição os serviços subcontratados e 

que de alguma forma possam a vir afetar a qualidade do produto produzido. As 

responsabilidades, bem como a definição das metodologias utilizadas devem estar 

estabelecidas no planejamento de realização do produto e precisam ser monitoradas 

e controladas. 

A sistemática de qualificação e monitoração dos fornecedores da Rosni é 

estabelecida e definida na planilha “Qualificação de Fornecedores”, a qual 

proporciona os registros dos resultados (histórico) das avaliações e que estabelece, 

por meio de macros, os critérios de qualificação, desqualificação e requalificação 

dos fornecedores. 

Os registros de quaisquer ações necessárias oriundas da avaliação dos 

fornecedores, quando da análise crítica do SGQ, são feitas no relatório da referida 

reunião. 

 

Sub cláusula 7.4.2 da Norma ISO 9001:2008 

(Informações de Aquisição) 

 

A especificação de aquisição deve descrever o produto a ser adquirido e os 

seus requisitos como, prazo de entrega, logística, embalagem, características 

técnicas ou fazer referência a alguma norma. 

O grau de detalhamento desta especificação de aquisição dependerá da 

importância e complexidade do produto a ser adquirido e do nível de relacionamento 

com o fornecedor (inicial ou de anos de fornecimento de produtos similares). Para 

um fornecedor inicial, talvez se faça necessária uma descrição detalhada do produto 

que se quer adquirir, sendo que para um fornecedor antigo basta fornecer uma 

referência do produto ou serviço. 
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De qualquer forma, a Organização deve assegurar que os requisitos do 

produto que será adquirido foram analisados criticamente e aprovados para 

aquisição, antes de serem comunicados ao fornecedor. 

Como informação de aquisição podem constar referências de catálogo, 

número ou código da peça, código de desenho e a respectiva revisão, requisitos de 

competência para o pessoal, podendo chegar até na necessidade de aprovação 

prévia de processos, produtos ou equipamentos. 

Para os casos de processos subcontratados, estes devem atender a esta 

sub cláusula e ao requerido na cláusula 4.1 da ISO 9001, no que se refere a 

responsabilidade com todos requisitos do cliente, estatutários, regulamentares e da 

própria Organização. 

Na Rosni os critérios de aquisição dos produtos críticos para a qualidade são 

estabelecidos utilizando das especificações dos próprios fornecedores 

(particularmente para a compra de papel/cartão e tintas) ou amostras aprovadas 

previamente, e para a aceitação de serviços são realizadas, usualmente, com a 

utilização de modelos dos produtos a serem fornecidos.  

 

Sub cláusula 7.4.3 da Norma ISO 9001:2008 

(Verificação do Produto Adquirido) 

 

O grau de exigência da verificação ou inspeção irá depender do tipo de 

produto adquirido e da confiança no fornecedor. 

Caso a Organização ou seu cliente definirem em contrato uma verificação 

nas instalações do fornecedor, os critérios de verificação e o método que será 

utilizado para liberar o produto devem ser especificados na informação de compra 

da Organização para o fornecedor. 

O fato de a Organização visitar as instalações do fornecedor e, 

eventualmente, inspecionar produtos que lhe serão entregues, não isenta essa 

Organização da responsabilidade no cumprimento dos requisitos especificados. 

Na Rosni, a verificação e inspeção de atividades executadas por terceiros 

são realizadas de acordo com no plano de inspeção e amostragem definido na 

instrução de trabalho de Inspeção de Recebimento, a qual utiliza critérios 

normalizados de amostragem. 
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Cláusula 7.5 da Norma ISO 9001:2008 

(Produção e Prestação de Serviço) 

 

A produção e prestação de serviço tem como seus objetivos, assegurar que 

os processos da Organização são efetuados de forma controlada. Tendo então, a 

Organização, o controle dos parâmetros relevantes de seus processos a segurança 

necessária para gerar produtos conformes. 

A Organização deve determinar se existe algum processo em que o 

resultado planejado não possa ver verificado pelo monitoramento ou medições. 

Existindo tais processos, ela deve validá-los de modo a garantir que tais processos 

produzirão produtos conforme. 

Deve ficar definida nesta cláusula da Norma o nível ao qual se dará a 

rastreabilidade e em decorrência, a Organização deve definir como será a 

identificação do produto. Deve ser estabelecido ainda, o método para indicar a 

situação da verificação ou inspeção. 

 

Sub cláusula 7.5.1 da Norma ISO 9001:2008 

(Controle de Produção e Prestação de Serviço) 

 

A Organização deve definir que os requisitos estabelecidos quando efetuado 

o planejamento do processo, sejam também aplicáveis no controle de produção do 

fornecimento de serviço. 

O planejamento dos processos define a base para gerir e controlar as 

atividades. Esta sub cláusula da Norma, adiciona requisitos para garantir que a 

produção e fornecimento do produto também ocorram em condições controladas. 

Para melhorar a efetividade do controle da produção e da prestação do 

serviços, a Organização pode adotar a transformação de suas instruções de trabalho 

não documentadas em procedimentos documentados, buscar sempre melhorar as 

definições dos seus critérios de competência e controlar cada atividade operacional, 

como forma de sistematicamente estabelecer as ações de melhoria nos seus 

processos. 

Na Rosni todo tratamento referente ao processo de realização dos produtos 

e o fornecimento de serviços de apoio e/ou gestão, estão estabelecidos no 

mapeamento dos processos. 
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São disponibilizadas as instruções de trabalho necessárias, as quais são 

indicadas no mencionado mapeamento dos processos. 

Os controles de produção e fornecimento de serviço são estabelecidos na 

fase de planejamento e realização do produto. O programa de produção é elaborado 

e estabelecido, pelo departamento de Produção, na planilha “Programação de 

Produção”. 

Esta Programação de Produção estabelece opções de ordenamentos, 

incluindo a possibilidade para a verificação do prazo de entrega e da situação das 

Ordens de Produção. Este controle da situação indica se, para as Ordens de 

Produção, as tarefas foram definidas (tarefa a ser executada), foram realizadas 

(tarefa já executada), estão sendo realizadas (tarefa parcialmente executada) ou se 

determinada tarefa não é aplicável ao produto. 

Alterações nas Ordens de Produção só podem ser realizadas por pessoal 

autorizado. As inspeções/verificações realizadas são registradas no formulário 

“Check List de Acompanhamento da Produção”, o qual, de forma coerente com os 

processos estabelecidos e as instruções de trabalho, estabelecem as principais 

características de controle. O critério de aprovação é estabelecido para cada 

característica da qualidade. 

 

Sub cláusula 7.5.2 da Norma ISO 9001:2008 

(Validação os Processos de Produção e Prestação de Serviço) 

 

No passado, validação de processos era classificada como “processos 

especiais” e era usada basicamente quando não havia condições de verificar ou 

inspecionar o produto resultante desse processo. Controlava-se o processo de forma 

que este garantisse o atendimento dos requisitos do produto. 

A definição mais atual de validação esta na sub cláusula 7.3.6 da 

interpretação da ISO 9001:2008 deste trabalho. 

No setor industrial há uma variedade enorme de “processos” especiais. No 

setor de serviços raramente se pode inspecionar, monitorar ou medir a saída do 

processo, pois quando ela ocorre, a interligação entre a Organização e o cliente já 

ocorreu. Em outras atividades, o monitoramento e medição sozinhos não 

conseguem assegurar o correto desempenho do produto e nesses casos, suas não 

conformidades serão evidenciadas somente durante o uso do produto. Há ainda 
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processos que só podem ser executados por pessoal qualificado, pois sua 

importância e segurança são críticos.  

Para essas situações, a Organização necessitará evidenciar, antes da 

produção do produto, que o processo adotado consegue assegurar os resultados 

planejados. A Organização terá ainda que demonstrar a validação desse processo 

com um ou mais dos critérios mencionados na sub cláusula 7.5.2 da ISO 9001:2008. 

Na Rosni a validação é estabelecida pelo histórico de realização do produto 

e posterior aceitação do mesmo por parte do cliente/mercado. 

Os registros referentes à validação de processos de produção e 

fornecimento de serviços, na realização do produto, são estabelecidos pela análise 

crítica feita por ocasião da emissão das Ordens de Produção. 

 

Sub cláusula 7.5.3 da Norma ISO 9001:2008 

(Identificação e Rastreabilidade) 

 

Devido a grande variedade de sistemas de identificação hoje existentes, há 

uma facilidade na definição de algum método de identificação que não cause danos 

ao produto. Obviamente a forma de identificar um determinado produto deve ser 

estabelecida, primeiramente pela natureza do próprio produto, pelo tipo de processo 

utilizado na sua fabricação e eventualmente por ter que atender uma 

regulamentação ou legislação. 

Como métodos mais comuns de identificação podem ser citados: 

 

a) etiquetas ou inscrições diretamente no produto com “canetas” 

apropriadas; 

b) código de barras ou de cores; 

c) espaços ou áreas dedicadas ao produto; 

d) número, nome ou referencia ao projeto, fase ou serviço; 

e) documentos que acompanham o produto durante o processo, podendo 

ser Ordens de Produção, Cartas de Controle, Relatórios de Inspeção, 

etc. 

 

A importância de uma identificação bem planejada, trás benefícios não só 

para o uso pretendido ou especificado, mas é vital na resolução de não 
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conformidades e para tomada de ações de melhoria. Podendo citar como exemplo o 

prazo de validade de alimentos e o número do lote de medicamentos. 

Continuando com o exemplo dos medicamentos e alimentos, de nada 

adianta possuírem uma identificação sem que seja possível se rastrear uma série de 

materiais, métodos de fabricação e pessoas envolvidos em sua fabricação. 

 

A definição de rastreabilidade é a capacidade de recuperar o histórico, a 
aplicação ou a localização daquilo que está sendo considerado: 
Ao considerar um produto, a rastreabilidade pode estar relacionada com: 

 a origem dos materiais e as peças; 

 o histórico do processamento; e 

 a distribuição e localização do produto depois da entrega. 
(ISO 9000:2005 sub cláusula 3.5.4) 

 

A esta definição, ainda usando o exemplo de medicamentos e alimentos, 

poderiam ser adicionados: 

 

a) a origem dos materiais e componentes; 

b) o histórico de processamento; 

c) a distribuição e localização do produto após a entrega. 

 

O nível que a rastreabilidade irá atingir, deve ser definido em contrato ou 

sujeito aos requisitos estatutários ou regulamentares, podendo eventualmente, ser 

adotada pela Organização como ferramenta de informação. 

Qualquer que seja o nível da rastreabilidade implementada, registros 

compatíveis com o nível adotado devem ser mantidos, de forma que possibilitem, 

quando necessário, a coleta das informações. 

Na Rosni os produtos são identificados pelo nome do cliente, nome do 

produto e número da nota fiscal, na qual é possível a identificação da respectiva 

Ordem de Produção. 

Os produtos são produzidos em lotes estabelecidos pelo número da Ordem 

de Produção como uma identificação única do produto e podem ser rastreados em 

suas características de acordo com os registros estabelecidos na própria Ordem de 

Produção e também no formulário “Check List de Acompanhamento da Produção”. 
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Sub cláusula 7.5.4 da Norma ISO 9001:2008 

(Propriedade do Cliente) 

 

Existem casos em que o cliente fornece materiais ou informações para 

serem incorporados no produto da Organização. São exemplos de produtos 

fornecidos pelo cliente: 

 

a) matérias-primas ou componentes comprados ou fabricados pelo cliente 

e fornecidos à Organização para serem incorporados ao produto que 

será fornecido; 

b) informação para o desenvolvimento e produção do produto que é de 

propriedade do cliente; 

c) peças de vestuário entregues numa lavanderia; 

d) informações fornecidas na abertura de uma conta corrente em um 

banco; 

e) arquivos de artes para a realização de um impresso. 

 

A Rosni tem todos os cuidados com a propriedade de cliente, enquanto 

estiver sob o seu controle, análogo ao estabelecido para os seus próprios produtos, 

incluindo as informações fornecidas em meio digital ("arquivos digitais"). 

Tais cuidados incluem a identificação, a proteção e quaisquer outras 

salvaguardas à propriedade do cliente que foi fornecida para uso ou incorporação no 

produto. 

A sistemática de tratamento de propriedade do cliente instituida pela Rosni 

estabelece ainda que se qualquer propriedade do cliente for perdida, danificada ou 

considerada inadequada para uso, isso deve ser imediatamente informado ao cliente 

por meio de e-mail, fax ou registro (em comunicação interna) de contato telefônico. 

 

Sub cláusula 7.5.5 da Norma ISO 9001:2008 

(Preservação do Produto) 

 

Cada produto possui sua especificidade, cuidados no manejo e 

armazenamento específico para que não se percam todos os cuidados mantidos 

durante o processo produtivo. Como exemplo: 
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a) medicamentos e substâncias medicamentosas devem ser armazenados 

para evitar contaminações; 

b) produtos frágeis como vidro ou frutas devem ser protegidos no 

armazenamento e movimentação para evitar danos; 

c) produtos perecíveis como alimentos e bebidas devem ser embalados de 

maneira a manter suas características; 

d) produtos que podem sofrer corrosão (aço) ou ressecamento (borracha) 

devem ser acondicionados em embalagens protetivas; 

e) componentes eletrônicos que são sensíveis a descarga eletrostática 

devem ser manuseados sob condições especiais de controle de 

eletricidade estática. 

 

Quando aplicável, na definição do tipo de armazenamento capaz de 

preservar um determinado produto, pode ser necessário também definir o tipo de 

embalagem, o método de manuseio desse produto e as proteções necessárias. 

Na Rosni a preservação do produto é garantida ao cliente pelas embalagens 

definidas para cada produto e pela entrega (quando realizada pela empresa). 

As partes constituintes do produto são preservadas pelas condições 

estabelecidas de armazenamento e pelas boas práticas de manuseio. 

 

Cláusula 7.6 da Norma ISO 9001:2008 

(Controle de Equipamento de Monitoramento e Medição) 

 

A Organização deve assegurar que qualquer equipamento usado no 

monitoramento e medição do produto, forneça resultados válidos. 

É importante que se estabeleça aqui a diferença entre monitoramento e 

medição (utilizando as definições do Dicionário da Qualidade CIMM - 2012): 

 

a) Monitoramento: 

Na qualidade seu significado deve ser entendido como: observar, manter 

sob análise (utilizando dispositivos e / ou equipamentos); podendo ser 

entendido como medir ou testar a intervalos estabelecidos. 
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b) Medição: 

 Deve ser entendida como “um conjunto de operações que têm por 

objetivo determinar o valor de uma grandeza”. 

 

O monitoramento da conformidade de um produto pode ser realizada 

utilizando-se os seguintes métodos: 

 

a) Observação Direta: 

Neste método podem ser utilizados equipamentos como câmeras de 

vídeo, gravadores, etc., que certamente necessitarão de uma 

manutenção periódica no sentido de verificar seu correto funcionamento. 

b) Medições Contínuas ou Periódicas: 

Este método irá promover verificações do produto ou do processo que 

influencie diretamente nas características do produto. Estas verificações 

devem ser efetuadas com uso de EMM. Para esses casos, tais 

equipamentos devem estar atendendo aos requisitos da cláusula 7.6 da 

ISO 9001:2008. 

 

Na sub cláusula 3.10.4 da ISO 9000:2005, está definido que equipamento de 

medição pode ser um “instrumento de medição, programa de computador, padrão de 

medição, material de referência, dispositivos auxiliares, ou uma combinação deles, 

necessários para executar um processo de medição”. A ISO 9001:2008 requer 

somente a calibração dos equipamentos de medição e monitoramento quando esses 

forem utilizados para evidenciar a conformidade do produto ou processo. 

Outra situação em que se deve realizar a calibração dos EMM é na 

validação do processo (ver a interpretação da sub cláusula 7.5.2 da ISO 9001:2008 

neste trabalho). 

A Norma ainda estabelece que os equipamentos de monitoramento e 

medição que afetam a qualidade do produto devem estar adequados ao uso 

pretendido e devem estar adequadamente identificados. 

A norma ISO 10012:2004, “Sistemas de gestão da medição – Requisitos 

para processos de medição e equipamento de medição” pode ser utilizada na 

implementação de um sistema metrológico que deve ser adequado ao tipo e 

extensão das medições necessárias a Organização. 
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Existem casos em que o equipamento de monitoramento de medição é um 

software ou faz uso de um programa de medição e seu uso afetará a qualidade do 

produto. Para esses casos este software deve ser tratado como um equipamento de 

monitoramento e medição e deve possuir tratamento análogo àqueles equipamentos 

que necessitam ser calibrados. 

Com base nas tolerâncias estabelecidas para o produto, a Organização deve 

definir os critérios de aceitação e a cada calibração dos equipamentos de 

monitoramento e medição analisar criticamente a calibração efetuada e somente 

liberar para uso o EMM que esteja conforme ao especificado. 

Para os casos onde o equipamento de medição e monitoramento não esteja 

conforme, a Organização deve efetuar um levantamento e definir o grau de 

comprometimento dos produtos medidos com o EMM desde sua última calibração e 

tomar as ações adequadas. 

A Organização deve manter registros para demonstrar o atendimento aos 

requisitos especificados para cada EMM calibrado e para o caso de EMM não 

conforme, manter registros das ações tomadas. 

A Rosni objetivando assegurar resultados válidos das medições realizadas 

em seus produtos estabelece sistemática de controle de seus equipamentos de 

monitoramento e medição. 

A abrangência do controle é definida no mapeamento dos processos e as 

diretrizes para a validação dos resultados de calibração e de atividades correlatas é 

estabelecida em instrução de trabalho (Controle e Preservação de EMM). 

 

Seção 8 da Norma ISO 9001:2008 

(Medição, Análise e Melhoria) 

 

Esta seção da Norma ISO 9001:2008 visa assegurar a implementação de 

processos para, monitoramento, medição, análise e melhoria do SGQ. 

Em linhas gerais, a Organização deve: monitorar, medir e analisar, 

primeiramente qual é a “visão” de seus clientes em relação a própria Organização, 

de seus produtos e serviços; analisar se seu SGQ está conforme aos requisitos da 

Norma e se as rotinas e processos nele estabelecidos estão traduzindo a veracidade 

operacional. 
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A Organização deve transformar em informações todos os dados colhidos 

nos processos de medição do SGQ para análise e, caso seja verificada alguma não 

conformidade potencial ou real, tomar as ações necessárias para que as não 

conformidades potencias não aconteçam e as que já ocorreram, não se repitam. 

Adotando essas ferramentas básicas da qualidade oferecidas pela Norma, 

com certeza haverá melhoria do SGQ. 

 

Cláusula 8.1 da Norma ISO 9001:2008 

(Generalidades) 

 

Tendo como foco a demonstração da conformidade do produto, a 

Organização deve planejar como irá monitorar, medir, analisar e melhorar seus 

processos para demonstrar a conformidade do produto, do SGQ e a melhora da 

eficácia de ambos. 

O planejamento mencionado em várias partes dessa seção deve incluir o 

tipo, local, momento e a frequência do monitoramento e medição e o método de 

registro utilizado. 

Fica a cargo de a Organização determinar o método que seja mais 

apropriado nestes controles, incluindo a possibilidade de uso de técnicas 

estatísticas. 

A Rosni estabeleceu e implementou processo de monitoramento, medição, 

análise e melhoria visando garantir e demonstrar: 

 

a) a conformidade dos seus produtos com os requisitos estabelecidos; 

b) a conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade; e 

c) a melhoria continua da eficácia deste sistema. 

 

Cláusula 8.2 da Norma ISO 9001:2008 

(Monitoramento e Medição) 

 

De modo geral, o monitoramento e medição visam: 

 

a) assegurar que a Organização monitora a informação relativa à 

percepção do cliente, quanto ao cumprimento de seus requisitos; 
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b) assegurar a realização das auditorias internas em intervalos planejados, 

de modo a verificar se o SGQ atende as disposições planejadas; com 

relação aos requisitos da Norma e com outros requisitos estabelecidos 

pela própria Organização; 

c) verificar se o SGQ é mantido com eficácia; 

d) garantir que os processos de realização do produto estão em condições 

de fazer um produto conforme os requisitos estabelecidos e que os 

demais processos do SGQ demonstrem capacidade de atingir os 

resultados planejados; 

e) garantir que antes de entregar o produto ao cliente, saber que este 

produto atendeu a todos os requisitos planejados. 

 

Sub cláusula 8.2.1 da Norma ISO 9001:2008 

(Satisfação do Cliente) 

 

Nessa sub cláusula, a ISO 9001:2008 estabelece que a “Organização deve 

monitorar informações relativas à percepção do cliente sobre se a Organização 

atendeu os requisitos do cliente”. 

Saber como o cliente vê a Organização possibilita, incluindo a verificação do 

atendimento dos requisitos estabelecidos para seus produtos, no caso de uma visão 

desfavorável, a tomada de ações corretivas e de melhoria mais eficazes – para o 

caso de não conformidades – ou melhorias na relação cliente / fornecedor – para o 

caso de imagens e conceitos distorcidos. 

A realização de pesquisa de satisfação do cliente é uma maneira bastante 

comum para obter essas informações do cliente. Embora não seja o único e também 

não obrigatório, o método da pesquisa de satisfação é, sem dúvida nenhuma, o mais 

utilizado e, quando feito de maneira correta e com a seriedade necessária, fornece 

informações preciosas para estratégia competitiva da Organização. 

 

A definição de satisfação do cliente é a percepção do cliente do grau no 
qual os seus requisitos foram atendidos. 
Reclamações de clientes são indicadores usuais da baixa satisfação do 
cliente, porém sua ausência não implica, necessariamente, alta satisfação 
do cliente. 
Mesmo que os requisitos tenham sido acordados com o cliente e atendidos, 
isto não garante, necessariamente, uma alta satisfação. (ISO 9000:2005 
sub cláusula 3.1.4) 
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Não é esperado nesta pesquisa de satisfação, que se obtenha 100% de 

satisfação dos clientes pesquisados, assim como não se espera avaliar todos os 

clientes ou até que todos os eles sejam receptivos a pesquisa. Na avaliação dos 

resultados desta pesquisa, a Organização deve avaliar, inclusive os casos de 

omissão ou recusa, por parte dos clientes e planejar e tomar as ações específicas 

no sentido de alterar ou melhorar positivamente estas situações. 

Na Rosni a satisfação dos clientes, como uma das medições do 

desempenho do seu Sistema de Gestão da Qualidade, é verificada e monitorada por 

meio da realização de pesquisa, a qual é realizada de acordo com as diretrizes 

estabelecidas em procedimento documentado. 

O método utilizado para a realização desta pesquisa é a utilização de 

entrevistas pessoais (visitas aos clientes), contatos telefônicos e por outros meios de 

contato com os clientes. 

Além da pesquisa realizada, a direção da Rosni analisa ainda todas as 

informações pertinentes que podem ser recebidas das mais diferentes fontes e 

meios, sempre visando a possibilidade de estabelecer um melhor relacionamento 

com o cliente e a sua satisfação. 

 

Sub cláusula 8.2.2 da Norma ISO 9001:2008 

(Auditoria Interna) 

 

A auditoria interna tem como objetivo avaliar a implementação das políticas 

da Organização, dos procedimentos, das instruções de trabalho, bem como verificar 

a eficácia dos processos em alcançar seus objetivos. 

 

A definição de auditoria é de um processo sistemático, documentado e 
independente, para obter evidência da auditoria e avalia-la objetivamente 
para determinar a extensão na qual os critérios de auditoria são atendidos. 
Auditorias internas, algumas vezes chamadas de auditoria de primeira 
parte, são conduzidas pela Organização, ou em nome dela, para a análise 
crítica pela direção e outros propósitos internos e podem formar base para a 
declaração de conformidade de uma Organização. Em muitos casos, 
particularmente em pequenas organizações, a independência pode ser 
demonstrada pela liberdade oriunda da responsabilidade para a atividade 
sendo auditada. 
Auditorias externas incluem aquelas geralmente denominadas auditorias de 
segunda e terceira parte. Auditorias de segunda parte são conduzidas pelas 
partes que têm interesse na Organização, tais como cliente, ou por outras 
pessoas em seu nome. Auditorias de terceira parte são conduzidas por 
organizações externas, organizações de auditorias independentes, tais 
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como aquelas que fornecem certificação / registro de conformidade com a 
ISO 9001 e a ISO 14001. 
Quando dois ou mais sistemas de gestão são auditados juntos, isto é 
chamado de auditoria combinada. 
Quando suas ou mais organizações de auditoria cooperam para auditar um 
único auditado, isto é chamado de auditoria conjunta. (ISO 9000:2005 sub 
cláusula 3.9.1) 

 

Para que o processo de auditoria atenda aos requisitos da Norma, a 

Organização deve preparar um programa de auditoria que deve ser comunicado a 

todos os setores da Organização antes da realização da auditoria. 

 

A definição para programa de auditoria é um conjunto de uma ou mais 
auditorias planejadas para um período de tempo determinado e 
direcionadas a um propósito específico. 
Um programa de auditoria inclui todas as atividades necessárias para 
planejamento, organização e realização da auditoria. (ISO 9000:2005 sub 
cláusula 3.9.2) 

 

Para determinar a frequência das auditorias deve-se levar em conta o estado 

e a importância dos processos, as áreas a serem auditadas e os resultados de 

auditorias anteriores. De qualquer modo é fundamental para o sistema de 

monitoramento e medição que todo o SGQ seja auditado internamente pelo menos 

uma vez ao ano. 

As auditorias internas devem ser objetivas e realizadas de maneira que o 

auditor interno seja independente da área auditada. A Organização deve assegurar 

que as competências necessárias para os auditores internos são atendidas e com 

isso assegure que os requisitos de planejamento, objetivos e os métodos de 

auditoria sejam atendidos. 

Se a Organização não dispuser dos recursos humanos necessários ou 

perceba que podem existir resultados “viciados” decorrentes do convívio diário entre 

os auditores internos e os auditados; como ação preventiva, antes que esses fatos 

possam comprometer o processo de auditoria interna impedindo-o de ser eficaz, a 

Organização pode contratar auditores externos com a competência necessária. 

Esses auditores externos podem ser úteis especialmente quando a auditoria ocorrer 

na Alta Direção e até mesmo na área da Qualidade. 

A norma ISO 19011:2012 “Diretrizes para Auditoria de Sistema de Gestão”, 

fornece orientações para a definição de um programa de auditorias do SGQ. As 
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organizações que pretendam implementar o processo de auditoria de forma eficaz, 

podem fazer uso dessa norma. 

A ISO 9001:2008 estabelece a obrigatoriedade da existência de um 

procedimento documentado de auditoria que inclua os requisitos de planejamento. 

Nesse procedimento devem constar as autoridades e responsabilidades, os registros 

necessários e o nível de capacitação dos auditores. 

Os resultados das auditorias internas são dados de entrada para a análise 

crítica pela direção e podem ser utilizadas como evidências da conformidade do 

SGQ. 

Para a verificação da adequação e conformidade do Sistema de Gestão da 

Qualidade, a Rosni estabelece e mantém processo de realização de auditorias 

internas da qualidade. A sistemática de realização destas auditorias internas, 

incluindo os critérios de realização, escopo, qualificação dos auditores, frequência e 

métodos, é estabelecida em procedimento documentado. 

 

Cláusula 8.2.3 da Norma ISO 9001:2008 

(Monitoramento e Medição do Processo) 

 

Esta sub cláusula da ISO 9001:2008 está relacionada as cláusulas 4.1 e 7.1 

(planejamento e abordagem por processos). Desta forma, a Organização, para 

garantir que o produto atende aos requisitos especificados, deve definir os métodos 

adequados para o monitoramento e medição dos processos estabelecidos no SGQ. 

Os métodos variam devido a inúmeros fatores podendo incluir: 

 

a) observações diretas dos processos e das suas saídas; 

b) medições periódicas dos parâmetros dos processos; 

c) verificações de processos, ensaios ou inspeções; 

d) carta de controle da capacidade do processo. 

 

Os resultados da aplicação destes métodos devem ser analisados, para o 

monitoramento da eficácia do SGQ. 

A medição e monitoramento dos processos na Rosni são estabelecidos de 

forma a atender as características de controle e gerenciamento necessárias, e são 

definidas no documento "Mapeamento dos Processos ROSNI". 
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Cláusula 8.2.4 da Norma ISO 9001:2008 

(Monitoramento e Medição do Produto) 

 

A Organização deve definir em quais pontos serão realizadas as atividades 

de monitoramento e medição do produto. Em linhas gerais, esses pontos devem 

obrigatoriamente conter as verificações de recebimento de materiais adquiridos, 

passando pelas etapas do processo, concluindo com as verificações para liberação 

do produto ao cliente. Esta liberação final, não deve ser realizada até que todos os 

requisitos estabelecidos para o produto ou serviço tenham sido atendidos, como é o 

caso da liberação do produto sob concessão, isto é, o produto encontra-se com 

alguma não conformidade que alterou suas características, mas poderá ser utilizado, 

desde que alguém com autoridade e responsabilidade definidas (usualmente um 

representante do cliente), decida por sua utilização. 

Na Rosni as características do produto são verificadas e medidas para 

verificar se seus requisitos têm sido atendidos. Esta sistemática de verificação é 

definida no processo de planejamento de realização do produto. 

As características a serem verificadas são definidas e registradas no 

formulário "Check List de Acompanhamento da Produção", que acompanham a 

Ordem de Produção. 

A evidência da conformidade do produto com os critérios definidos são 

mantidos neste formulário, incluindo o registro da(s) pessoa(s) responsáveis pela 

liberação dos produtos. 

A liberação dos produtos não prossegue até que todas as providências 

planejadas na Ordem de Produção tenham sido satisfatoriamente concluídas, exceto 

desvios aprovados, quando aplicável, pelo cliente. 

 

Cláusula 8.3 da Norma ISO 9001:2008 

(Controle de Produto Não Conforme) 

 

A ISO 9000:2005 em sua sub cláusula 3.6.2 define não conformidade como 

o “não atendimento a um requisito”. Esse requisito pode ser de origem interna como 

uma característica dimensional do produto, uma especificação técnica feita 

internamente na Organização ou externa como uma especificação/solicitação do 

cliente ou ainda de origem estatutária / regulamentar. 
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É de fundamental importância o estabelecimento das origens das não 

conformidades, pois para cada origem certamente receberá tratamento diferenciado. 

Situações de produtos não conformes de origens diferentes e as diferenças 

no tratamento, são exemplificas a seguir: 

 

a) o produto não atende o requisito interno da Organização, mas atende 

aos requisitos do cliente: neste caso, o produto está não conforme para 

os requisitos internos, todavia como os requisitos do cliente são 

atendidos (especificados no contrato de aquisição), o produto pode ser 

liberado para o cliente; 

b) o produto não atende aos requisitos do cliente: aqui as alternativas 

podem ser o retrabalho do produto, nova verificação e estando o produto 

conforme, após o retrabalho, atendendo aos requisitos do cliente, 

liberado para a entrega. Caso não seja possível o retrabalho, pode-se 

tentar uma concessão junto ao cliente, obtendo-se deste a autorização 

de liberação; 

c) caso o produto não atenda algum requisito estatutário / regulamentar, 

requerido para o mercado, o cliente não poderá autorizar a liberação sob 

concessão, devendo a Organização retrabalhar o produto – se houver 

essa possibilidade – ou sucatá-lo; 

d) se a não conformidade for detectada após a entrega do produto ao 

cliente devem ser tomadas ações, por parte da Organização. Estas 

ações, que certamente devem ser proporcionais a gravidade da não 

conformidade, podem variar de não se adotar nenhuma disposição 

especifica até a mais radical que seria recolher todo o produto entregue. 

 

Desde o recebimento de materiais, passando por todos os processos 

produtivos e indo até a inspeção final, todo o produto não conforme deve ser 

identificado e seu controle deve garantir o seu uso não intencional, até que seja 

dada uma disposição, ou seja, o que deverá acontecer com aquele produto. 

 A sistemática de tratamento de produto não conforme requer um 

procedimento documentado. Neste procedimento requerido pela Norma, devem 

estar definidos os responsáveis e de quem é a autoridade para definir o que deve 

ser feito em tais casos. 
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A Rosni estabelece a sistemática de tratamento e controle dos produtos não 

conformes, e para as não conformidades detectadas, são garantidas as ações de 

identificação das mesmas, a tomada de ações de correção imediata (“Disposição”) e 

os encaminhamentos (ações) apropriados para evitar sua repetição. 

São mantidos registros sobre a natureza das não conformidades e quaisquer 

ações subsequentes executadas. 

 

Cláusula 8.4 da Norma ISO 9001:2008 

(Análise dos Dados) 

 

É preciso uma análise criteriosa para poder transformar dados colhidos em 

informação. Não basta para a Organização a coleta de infindáveis características do 

processo e do produto, sem que se faça um planejamento definindo quais serão os 

objetivos. Definidos esses objetivos, determinados os parâmetros e colhidos os 

dados (de processo e do produto) deve-se analisa-los. 

Fazendo uso das técnicas estatísticas, a Organização terá a oportunidade 

de identificar tendências e estabelecer correções de forma a melhorar a eficácia do 

SGQ. Das dezenas de técnicas existentes, as mais apropriadas e por consequência, 

as mais utilizadas são as Ferramentas da Qualidade, apresentadas na tabela 4 

Tabela 4: Ferramentas da Qualidade 

FERRAMENTA O QUE É PARA QUE UTILIZAR 

FOLHA DE VERIFICAÇÃO Planilha para a coleta de dados 
Para facilitar a coleta de dados 
pertinentes a um problema 

DIAGRAMA DE PARETO 
Diagrama de barra que ordena 
as ocorrências do maior para o 
menor 

Priorizar os poucos, mas vitais 

DIAGRAMA DE CAUSA E 
EFEITO 

Estrutura do método que 
expressa, de modo simples e 
fácil, a série de causa de um 
efeito (problema) 

Ampliar a quantidade de 
causas potenciais a serem 
analisadas 

DIAGRAMA DE DISPERSÃO 
Gráfico cartesiano que 
representa a relação entre duas 
variáveis 

Verificar a correlação entre 
duas variáveis 

HISTOGRAMA 
Diagrama de barra que 
representa a distribuição da 
ferramenta de uma população 

Verificar o comportamento de 
um processo em relação à 
especificação 

FLUXOGRAMA 
São fluxos que permite a visão 
global do processo por onde 
passa o produto 

Estabelecer os limites e 
conhecer as atividades 

GRÁFICO DE CONTROLE 
Gráfico com limite de controle 
que permite o monitoramento 
dos processos 

Verificar se o processo está sob 
controle 

(Rossato, Ivete de Fátima, 1996) 
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A Rosni estabelece a coleta e análise de dados referentes a gestão do seu 

Sistema da Qualidade, e a análise destes dados é realizada inclusive nas análises 

críticas do Sistema de Gestão da Qualidade e incluem informações relativas a 

satisfação de clientes, conformidade com os requisitos do produto, características e 

tendências dos processos e serviços, incluindo necessidades de ações corretivas e 

oportunidades para ações preventivas. 

 

Cláusula 8.5 da Norma ISO 9001:2008 

(Melhoria) 

 

A Organização deve incentivar uma consciência coletiva entre seus 

colaboradores no sentido de promoverem a melhoria contínua como filosofia de 

trabalho, incrementando, desta forma, as possibilidades de cumprir com os 

requisitos. 

Para tanto, a Organização deve analisar todas as causas das não 

conformidades ocorridas, classifica-las por tipo, local da ocorrência, fase do 

processo, etc., e tomar ações no sentido de evitar que se repitam. 

A melhor evidência para demonstrar que a Organização tem a capacidade 

de atuar preventivamente contra as não conformidades, é avaliando suas ações 

preventivas, a metodologia aplicada na investigação e a agilidade na resolução de 

não conformidades potenciais. 

 

Sub cláusula 8.5.1 da Norma ISO 9001:2008 

(Melhoria Contínua) 

 

Organização deve evidenciar que melhora continuamente a eficácia do seu 

SGQou seja, que melhore continuamente seus processos e o fornecimento de 

produtos ou serviços conforme aos requisitos especificados. 

 

A definição para melhoria contínua é a atividade recorrente para aumentar a 
capacidade de atender requisitos. 
O processo de estabelecer objetivos e identificar oportunidades para 
melhoria é um processo contínuo, através do uso de constatações da 
auditoria, conclusões da auditoria, análise de dados, análise críticas pela 
Direção, ou outros meios, e geralmente conduz à ação corretiva ou ação 
preventiva. (ISO 9000:2005 sub cláusula 3.2.13) 
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Sendo assim, a melhoria contínua não pode ser baseada somente em não 

conformidades identificadas, devendo abranger também as possibilidades oferecidas 

pelo sistema, pela análise dos processos e no monitoramento e medição do produto. 

Quando a Organização detectar uma oportunidade de antecipação as necessidades 

do mercado, deve focar os esforços no seu atendimento. 

Como exemplos de se potencializar a melhoria contínua destacam-se: 

 

a) implementar ações corretivas eficazes em situações de não 

conformidades de forma a evitar sua repetição; 

b) implementar ações preventivas eficazes em situações de não 

conformidades potenciais de forma a evitar sua ocorrência; 

c) analisar criticamente as tendências dos processos e dos produtos, bem 

como os fatores que possam ter influência negativa no SGQ, como: 

saídas de colaboradores, fusões ou aquisições da Organização, novas 

linhas de produtos, implementação de novos processos ou 

equipamentos. 

 

Para esses casos a Organização deve se antecipar com um planejamento e 

ações que atendam tais mudanças. 

Mesmo não sendo um requisito da ISO 9001:2008, o uso da auto avaliação 

apresentada na ISO 9004:2009 pode ser uma excelente ferramenta na identificação 

de melhorias. 

A Rosni continuamente melhora a eficácia do SGQ por meio do uso da 

política da qualidade, objetivos da qualidade, resultados de auditorias, análise de 

dados, ações corretivas e preventivas e análise crítica pela direção. 

A Rosni estabelece como indicador de monitoração da melhoria da eficácia 

do SGQ os resultados de auditorias (internas e de 2ª e 3ª parte). 

 

Sub cláusula 8.5.2 da Norma ISO 9001:2008 

(Ação Corretiva) 

 

Embora exista a necessidade que se faça uma análise profunda quando 

uma ação corretiva é iniciada, em muitos casos o responsável pela definição da 

ação, estabelece o que deve ser feito com aquela situação de não conformidade. Na 
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verdade o que fazer com a não conformidade é na verdade a disposição, ou seja, 

definir o que é possível ser feito para colocar o produto ou serviço conforme aos 

requisitos especificados, ou em condições de concessão. 

A análise necessária de uma ação corretiva tem um grau de abrangência 

muito maior. Desta análise deve resultar na causa efetiva ou raiz da não 

conformidade, de modo que corrigindo essa causa a não conformidade não ocorrerá 

mais. Desta forma fica evidenciada a eficácia do processo de ação corretiva. 

Normalmente as causas raiz de não conformidades enquadram-se nas 

seguintes categorias: 

 

a) não foram seguidas as rotinas, as instruções de trabalho ou os planos 

previamente estabelecidos; 

b) os procedimentos, instruções de trabalho ou planejamento, são 

inadequados ou inexistem. 

 

As ações corretivas devem ser registradas e nesse registro deve constar os 

prazos e responsáveis pela sua implementação e controle. Esse controle deve ser 

efetuado de maneira que não somente se verifique a implementação da ação 

corretiva, mas se a ação tomada foi eficaz. Certamente haverá a necessidade de 

aplicação de recursos para se efetivar a ação corretiva e esses devem ser 

disponibilizados. 

Os resultados decorrentes da ação corretiva efetivada, especialmente sua 

eficácia e extensão de aplicação, devem ser levadas à Alta Direção para, se for o 

caso, revisar o SGQ. 

Todos os colaboradores envolvidos na determinação, implantação, controle 

e revisões oriundas de ações corretivas, devem evidenciar capacitação e 

demonstrarem comprometimento com essa atividade. 

 

Sub cláusula 8.5.3 da Norma ISO 9001:2008 

(Ação Preventiva) 

 

A sub cláusula 8.5.3 da Norma, tem como objetivo estimular que a 

Organização identifique, a qualquer momento, tendências a não conformidades ou 

mais comumente usado, não conformidades potenciais em seus produtos, 
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processos e no próprio SGQ. Desta forma a Organização terá condições de tomar 

ações que se antecipem as não conformidades, corrigindo tendências que se não 

corrigidas certamente resultariam numa não conformidade. 

Bastante confundidas, a ação corretiva é sempre decorrente de uma, ou 

várias, não conformidades e sua principal função é a de solucionar o problema de 

modo que ele nunca mais se repita. Já a ação preventiva é tomada antes de se 

efetivar a não conformidade, ou seja, percebe-se uma tendência, uma inconsistência 

de um produto ou processo que, se nenhuma ação for tomada, certamente resultará 

numa não conformidade. 

A verdadeira ação preventiva deveria ocorrer quando do desenvolvimento do 

produto e seus processos. Apesar de ser uma discussão acadêmica – se seria uma 

ação preventiva ou um aumento de abrangência da ação corretiva – o fato é que é 

bastante frequente a abertura de uma ação preventiva decorrente de uma ação 

corretiva, especialmente quando ocorre uma não conformidade de produto, processo 

ou SGQ numa determinada área da Organização e ela deve ser estendida para 

outras áreas onde a não conformidade ainda não ocorreu. Discussões à parte, o 

importante é que a Organização implemente as ações e que elas sejam eficazes, 

dando a elas o nome que julgar correto. 

Segue um exemplo de ação preventiva e das ações decorrentes quando 

observada uma potencial não conformidade quando da coleta de dados: 

 

a)  após a análise dos dados foi identificada tendência que certamente 

provocara uma não conformidade no processo, no produto ou no SGQ; 

b) deve ser avaliado os possíveis efeitos e as consequências negativas 

resultantes dessas potenciais não conformidades; 

c) devem ser definidas ações antes que a não conformidade ocorra, 

definido responsáveis, prazos de implementação e recursos 

necessários; 

d) deve ser feito o acompanhamento e controle dessas ações e o registro 

dos resultados das mesmas; 

e) deve ser feito a avaliação dos resultados das ações tomadas com o 

objetivo de determinar se elas foram eficazes. 
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A eficácia de uma ação preventiva pode ser evidenciada pela não ocorrência 

de não conformidades onde a implementação dessa ação buscou evitá-la. Os 

registros dessas ações preventivas, bem como seus resultados, devem ser levados 

à Alta Direção quando da reunião de análise crítica do SGQ. 

A Organização deve elaborar um procedimento documentado para a ação 

corretiva e preventiva, sendo aceitável que ambas estejam num mesmo documento, 

cabendo uma definição que demonstre claramente a diferença de conceito entre 

elas. 

NA Rosni as ações corretivas e ações preventivas são realizadas utilizando-

se uma sistemática estabelecida em um único procedimento documentado. 

A metodologia adotada para a implementação das ações assegura 

resultados eficazes para eliminar as causas ou potenciais causas de não 

conformidades reais ou potenciais, respectivamente, de forma a evitar sua repetição 

ou ocorrência. As ações são apropriadas aos efeitos dos problemas reais ou 

potenciais e tem como base de realização a participação dos colaboradores das 

diversas áreas da Rosni. 
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6 O FSC 

 

FSC é a sigla de Forest Stewardship Council, normalmente traduzido para o 

português como Conselho de Manejo Florestal ou ainda Conselho Brasileiro de 

Manejo Florestal. 

O FSC é considerado como sistema de certificação florestal mais adotado no 

mundo. O objetivo principal do FSC é o de difundir o manejo sustentável de florestas 

que sejam ambientalmente corretas, socialmente benéficas e economicamente 

viáveis. Na verdade o FSC engloba o conceito do desenvolvimento sustentável, que 

por sua vez é baseado no Triple Bottom Line ou Tripé da Sustentabilidade, mostrado 

na figura 5. 

Figura 5: Tripé da Sustentabilidade 

 

 
Fonte: Amazonárium 

 

A imagem do tripé é perfeita para entender a sustentabilidade. No tripé 
estão contidos os aspectos econômicos, ambientais e sociais, que devem 
interagir, de forma holística, para satisfazer o conceito. Conceito anterior, 
uma empresa era sustentável se fosse economicamente saudável, ou seja, 
tivesse um bom patrimônio e um lucro sempre crescente, mesmo que 
houvesse dívidas. Para um país, o conceito incluía um viés social. Afinal, o 
desenvolvimento teria que incluir uma repartição da riqueza gerada pelo 
crescimento econômico, seja por meio de mais empregos criados, seja por 
mais serviços sociais para a população em geral. Esse critério, na maioria 
das vezes, é medido pelo Produto Interno Bruto (PIB) do país, o que para o 
novo conceito é uma medição limita. A perna ecológica do tripé trouxe, 
então, um problema e uma constatação. Se os empresários e os 
governantes não cuidassem do aspecto ambiental podiam ficar sem 
matéria-prima e talvez, sem consumidor, além do fantasma de contribuir 
para a destruição do planeta. 
Assim, o Triple Bottom Line ficou também conhecido como os 3 “P” (People, 
Planet and Proift, ou, em português, PPL - Pessoas, Planeta e Lucro). 
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Vamos então detalhar o que significa cada um desses aspectos, levando 
em conta a administração de uma empresa, de uma cidade, estado ou país. 
É importante verificar que esses conceitos podem ser aplicados tanto de 
maneira macro, para um país ou o próprio planeta; como micro, em sua 
casa ou em uma pequena vila agrária. 

People – Refere-se ao tratamento do capital humano de uma empresa ou 
sociedade. Além de salários justos e estar adequado à legislação 
trabalhista, é preciso pensar em outros aspectos como o bem estar dos 
seus funcionários, propiciando, por exemplo, um ambiente de trabalho 
agradável, pensando na saúde do trabalhador e da sua família. Além disso, 
é imprescindível ver como a atividade econômica afeta as comunidades ao 
redor. Não adianta, por exemplo, uma mineradora pagar bem seus 
funcionários, se ela não presta nenhuma assistência para as pessoas que 
são afetadas indiretamente com a exploração, ou uma comunidade indígena 
que é vizinha do empreendimento e que é afetada social, econômica e 
culturalmente pela presença do empreendimento. Nesse item, estão 
contidos também problemas gerais da sociedade como educação, violência 
e até o lazer. 

Planet – Refere-se ao capital natural de uma empresa ou sociedade. É a 
perna ambiental do tripé. Aqui, assim como nos outros itens, é importante 
pensar no pequeno, médio e longo prazo. A princípio, praticamente toda 
atividade econômica tem impacto ambiental negativo. Nesse aspecto, a 
empresa ou a sociedade deve pensar nas formas de amenizar esses 
impactos e compensar o que não é possível amenizar. Assim, uma empresa 
que usa determinada matéria-prima deve planejar formas de repor os 
recursos. Se não for possível, diminuir ao mínimo o uso desse material, 
assim como saber medir a emissão de carbono do seu processo produtivo 
(a quantidade de CO2 emitido pelas suas ações). Além disso, obviamente, 
deve ser levada em conta a adequação à legislação ambiental e a vários 
princípios discutidos atualmente como o Protocolo de Kyoto. Para uma 
determinada região geográfica, o conceito é o mesmo e pode ser adequado, 
por exemplo, com um sério zoneamento econômico da região. 

Profit – Trata-se do lucro. Não é muito difícil entender o que é o conceito. É 
resultado econômico positivo de uma empresa. Quando se leva em conta o 
Triple Bottom Line, essa perna do tripé deve levar em conta os outros dois 
aspectos. Ou seja, não adianta lucrar devastando! 

(INDRIUNAS LUIZ, 2012) 

 

O Conselho Brasileiro de Manejo Florestal - FSC Brasil, é uma organização 

não governamental, independente e sem fins lucrativos, que tem como missão 

controlar o correto manejo das florestas brasileiras, de acordo com os Princípios e 

Critérios do Forest Stewardship Council - FSC (ver 6.2). 

O Conselho Brasileiro de Manejo Florestal foi criado em 1996 e credenciado 

formalmente no Brasil em 2002, como uma associação civil brasileira. Com 

representantes dos setores social, ambiental e econômico esse Conselho é bastante 

atuante nos níveis técnicos e de mercado. 

Como uma organização não governamental, o FSC recebe recursos 

provindos de consórcios, convênios e parceria com empresas, ONG e também do 

poder público. 
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6.1 Conceitos Básicos do FSC 

 

Os Princípios e Critérios que hoje balizam as atividades de controle de 

manejo do FSC, tiveram como base o Triple Bottom Line. Os conceitos básicos do 

FSC também foram baseados no Triple Bottom Line e surgiram antes que fossem 

estabelecidos os dez princípios e critérios do FSC. Cabe, portanto, a apresentação 

desses conceitos básicos, antes dos princípios e critérios (ver 6.2): 

 

a) Ecologicamente correto 

Criar um biossistema que copie o ciclo natural de uma floresta, incluindo 

toda sua biodiversidade, de modo a causar o menor impacto possível em 

sua utilização. 

b) Socialmente justo 

Para atender este requisito do FSC, o proprietário de uma área florestal 

precisa tê-la legalizada, com os tributos pagos, leis trabalhistas e de 

segurança no trabalho sendo cumpridas. 

Para que haja justiça, dois pontos merecem destaque: 

i. o processo de certificação FSC deve ser aberto a sociedade, de forma 

que qualquer entidade ou indivíduo pode acompanha-lo; 

ii. na estrutura do FSC, o Conselho e formado por membros dos setores 

ambiental, social e econômico e  possuem participação igualitária nas 

decisões. 

c) Economicamente viável 

As técnicas de manejo florestal desenvolvidas pelo FSC buscam o 

aumento da produtividade, a durabilidade dos investimentos e agregam 

valor ao produto à medida que a consciência ecológica da população 

aumenta. O mercado de modo geral, busca produtos com o “selo verde” 

do FSC, porém a oferta desses produtos ainda é menor que a procura. 

 

6.2 Princípios e Critérios do FSC (P&C do FSC) 

 

Tendo como referência os conceitos básicos, o FSC estabeleceu os 10 

Princípios e Critérios, definindo como deve ser aplicado o manejo florestal em 

qualquer floresta do mundo. 
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Princípio 1 - Obediência às leis e aos princípios do FSC 
O manejo florestal deve respeitar todas as leis aplicáveis no país onde 
opera, os tratados internacionais e os acordos assinados por este país, e 
obedecer a todos os Princípios e Critérios do FSC. 

Princípio 2 - Direitos e responsabilidades de posse e uso 
As posses de longo prazo e os direitos de uso sobre a terra e recursos 
florestais devem ser claramente definidos, documentados e legalmente 
estabelecidos. 

Princípio 3 - Direitos dos povos indígenas 
Os direitos legais e costumeiros dos povos indígenas de possuir, usar e 
manejar suas terras, territórios e recursos devem ser reconhecidos e 
respeitados. 

Princípio 4 - Relações comunitárias e direitos dos trabalhadores 
As atividades de manejo florestal devem manter ou ampliar, em longo 
prazo, o bem estar econômico e social dos trabalhadores florestais e das 
comunidades locais. 

Princípio 5 - Benefícios das florestas 
As atividades de manejo florestal devem incentivar o uso eficiente e 
otimizado dos múltiplos produtores e serviços da floresta para assegurar a 
viabilidade econômica e uma grande quantidade de benefícios ambientais e 
sociais. 

Princípio 6 - Impacto ambiental 
O manejo florestal deve conservar a diversidade ecológica e seus valores 
associados, os recursos hídricos, os solos, os ecossistemas e as paisagens 
frágeis e singulares. Dessa forma estará mantendo as funções ecológicas e 
a integridade das florestas. 

Princípio 7 - Plano de manejo 
Um plano de manejo apropriado à escala e à intensidade das operações 
propostas deve ser escrito, implementado e atualizado. Os objetivos de 
longo prazo do manejo florestal e os meios para atingi-los devem estar 
claramente descritos. 

Princípio 8 - Monitoramento e avaliação 
O monitoramento deve ser conduzido – apropriado à escala e à intensidade 
do manejo florestal – para que sejam avaliados as condições da floresta, o 
rendimento dos produtos florestais, a cadeia de custódia, as atividades de 
manejo e seus impactos ambientais e sociais. 

Princípio 9 - Manutenção de florestas de alto valor de conservação 
Atividades de manejo de florestas de alto valor de conservação devem 
manter ou incrementar os atributos que definem essas florestas. Decisões 
relacionadas às florestas de alto valor de conservação devem sempre ser 
consideradas no contexto de uma abordagem de precaução. 

Princípio 10 - Plantações 
As plantações de árvores devem ser planejadas de acordo com os 
princípios de 1 a 9, o Princípio 10 e seus Critérios. Considerando que as 
plantações de árvores podem proporcionar um leque de benefícios sociais e 
econômicos e contribuir para satisfazer as necessidades globais por 
produtos florestais, elas devem completar o manejo, reduzir as pressões e 
promover a restauração e a conservação das florestas naturais. 
(Fonte – FSC). 
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6.3 Histórico e Evolução do FSC 

 

O Brasil é hoje o país com maior área de florestas e o maior número de 

produtos certificados pelo FSC. São mais de 3 milhões de hectares de florestas 

certificadas espalhadas pelo país e cerca de 170 certificações de Cadeia de 

Custódia. Devido a cultura ecológica estar mais difundida na Europa e na América 

do Norte, a maior parte dos produtos com selo FSC, principalmente os da indústria 

madeireira, destina-se hoje à exportação para essas regiões.  

 

6.3.1 O selo FSC 

 

Um produto com o selo do FSC garante ao consumidor que toda a cadeia 

produtiva na fabricação deste produto foi certificada pelo FSC, o que possibilita ao 

consumidor com consciência ecológica valorizar esse tipo de produto, o que afeta, 

positivamente, toda essa cadeia certificada, traduzindo em mais vendas e florestas 

conservadas. 

 

6.3.2 FSC no mundo 

 

De uma iniciativa de várias organizações ambientais de diversos países, no 

sentido de promover o diálogo entre os setores econômicos, sociais e ambientais 

para utilizar um sistema de manejo florestal mais inteligente, surge, em 1993 o FSC. 

Com o surgimento do FSC, consequentemente é criado um sistema de certificação 

de manejo florestal que se utiliza de normas e condutas ambientalmente corretas, 

socialmente justas e economicamente viáveis. 

O FSC internacional está sediado na cidade de Bonn, na Alemanha e é 

responsável da coordenação e desenvolvimento de padrões a nível mundial, 

cabendo aos FSC instalados nos países adaptar esses padrões mundiais a 

realidade da comunidade onde se localizam. 

Atualmente o FSC conta com 35 escritórios regionais, florestas certificadas 

em 66 países em cinco continentes. Os escritórios regionais, além de adaptarem os 

padrões FSC para realidade da localidade onde se encontram, têm a 

responsabilidade de promover a divulgação do selo de certificação FSC, podendo 
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inclusive, participar de políticas públicas e do mercado consumidor de produtos com 

o selo FSC. 

 

6.3.3 As perspectivas do FSC para o Brasil 

 

Existe uma perspectiva de crescimento constante nas próximas décadas da 

certificação de florestas e dos produtos da Cadeia de Custódia em território 

brasileiro, devido principalmente a procura, nos mercados externo e interno, de 

produtos ecologicamente corretos.  

No setor da indústria gráfica e de cartonagem, espera-se um crescimento 

ainda maior, pois a cada ano, milhares de novos consumidores, principalmente os 

vindos das escolas e universidades, chegam ao mercado consumidor trazendo a 

consciência ecológica que lá aprenderam. 

 

6.3.4 Quem faz parte do FSC 

 

O esquema da figura 6, apresentado a seguir, mostra como é a participação 

dos diversos atores na estrutura operacional do FSC. 

Inicialmente o FSC Internacional demandando padrões aos escritórios 

regionais. Ao mesmo nível do FSC Internacional estão os parceiros do FSC e os 

representantes dos setores social, ambiental e econômico. Destas duas fontes 

partem as diretrizes (Padrões – princípios e critérios) de trabalho do FSC. 

Dos escritórios regionais, esses padrões chegam as certificadoras 

credenciadas pelo FSC (5 no Brasil) que são as responsáveis em verificar o 

atendimento das organizações certificadas, ou que estão se certificando, e atestam 

a conformidade aos padrões definido pelo FSC. 

Em seguida estão os produtores da madeira certificada que darão o início da 

cadeia de custódia que chegará até o mercado consumidor, seja ele um consumidor 

corporativo ou o consumidor final. 
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Figura 6: Estrutura operacional do FSC 
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6.4 Estrutura do FSC 

 

O Conselho Brasileiro de Manejo Florestal - FSC Brasil é formado por um 

Conselho Diretor composto por três representantes das câmaras social, ambiental e 

econômica. Abaixo do Conselho Diretor está o Comitê de Resolução de Conflitos e 

ao mesmo nível o Conselho Fiscal. 

 

6.5 Campo de Atuação e Atividades do FSC 

 

Essencialmente, o FSC internacional desenvolve os princípios e critérios 

“universais”, ou seja, os princípios e critérios que deverão ser usados por todos os 

escritórios regionais como balizadores das certificações. Os escritórios regionais 

credenciam as organizações certificadoras de suas regiões e atuam na adaptação e 

desenvolvimento de padrões locais que sejam fieis aos princípios e critérios 

universais. 

 

6.5.1 Campo de atuação 

 

No campo nacional, o Conselho Brasileiro de Manejo Florestal tem como 

campo principal de atuação, a promoção da certificação FSC, mostrando para a 

sociedade os benefícios que o manejo responsável pode trazer. Além disso, o FSC: 

 

a) desenvolve padrões de certificação de manejo florestal no âmbito 

nacional e regional; 

b) efetua consultas as organizações cujas florestas já estão certificadas e 

com organizações que desejam a certificação, objetivando melhorar as 

políticas do sistema FSC; 

c) controla a logomarca FSC permitindo sua utilização somente aquelas 

organizações que possuem uma licença numerada; 

d) atua como um difusor no mercado sobre a certificação de florestas e 

produtos; 

e) é um mediador de conflitos referentes ao sistema de certificação FSC; 

f) estimula a divulgação da certificação FSC a produtores e consumidores. 
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6.5.2 Atividades do FSC 

 

As atividades do FSC Brasil estão divididas basicamente em dois 

programas: 

 

a) Programa Técnico: 

O programa técnico trabalha no desenvolvimento de padrões nacionais 

que atendam os Princípios e Critérios - FSC e também atendam as 

condições brasileiras e ao mesmo tempo garantam os interesses sociais, 

ambientais e econômicos. 

b) Programa de Mercado: 

Naturalmente é o programa mais interessante para as organizações 

certificadas e certificadoras, pois é ele o responsável pela difusão do 

FSC para torna-lo cada vez mais conhecido por toda a sociedade. 

 

6.6 Certificação pelo FSC 

 

Existem dois tipos de certificação pelo FSC. O primeiro, a Certificação de 

Manejo Florestal e o segundo tipo o de Cadeia de Custódia.  

 

6.6.1 Certificação de Manejo Florestal 

 

É uma certificação específica para os produtores de madeiras, óleos, 

castanhas e sementes, sendo aplicável à florestas naturais ou plantadas. Tem 

validade de cinco anos e é monitorada pelo menos uma vez ao ano. 

Nota: existe um grande volume de material que descreve todo o processo 

deste tipo de certificação, porém como o escopo deste trabalho é a 

certificação da Cadeia de Custódia do Papel, não seria viável a 

apresentação, em profundidade, deste outro tema. 
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6.6.2 Certificação de Cadeia de Custódia – do papel 

 

Dentre as várias certificações da Cadeia de Custódia do FSC, será tratada 

neste trabalho a certificação da Cadeia de Custódia do papel, mais especificamente 

aqueles tipos utilizados pelas indústrias gráficas e de cartonagem. 

Neste sentido, é importante o entendimento do que vem a ser a Cadeia de 

Custódia, definida pelo FSC: 

 

Cadeia de Custódia é o caminho feito pelas matérias-primas, materiais 

processados, produtos acabados, e coprodutos da floresta até o consumidor 

ou (no caso de materiais reciclados/recuperados os produtos que os 

contém), desde o ponto de recuperação até o consumidor, incluindo cada 

estágio de processamento, transformação, manufatura, armazenamento e 

transporte, de forma que a evolução até o próximo estágio da cadeia de 

suprimento implica em mudança de propriedade (posse e guarda 

independente) dos materiais ou produtos. (FSC-STD-40-004) 

 

A Cadeia de Custódia do papel foi desenvolvida com o objetivo de garantir, 

que a madeira utilizada na fabricação do papel utilizado pela indústria gráfica e de 

cartonagem, seja oriunda de um processo produtivo, cujo manejo é ecologicamente 

correto, que produza justiça social, seja economicamente viável e que tenha 

atendido a toda legislação vigente aplicável. 

Outro objetivo da certificação da Cadeia de Custódia do papel é o de orientar 

aos compradores – no caso de organizações ou clientes finais; consumidores dos 

produtos gráficos – como reconhecer um produto diferenciado e que possua um 

valor ecológico agregado. A cada dia, o grupo de consumidores com consciência 

ecológica vem ganhando mais adeptos. Esses consumidores por terem adquirido a 

consciência ecológica, têm como característica lógica de consumo, a preferência 

aos produtos ecologicamente corretos que não degradem o meio ambiente. 

O ponto de partida da Cadeia de Custódia do papel se dá na certificação do 

manejo florestal (ver 6.6.1), onde o produtor das árvores, matéria-prima da indústria 

da celulose / papel, fornece essa madeira com certificação FSC. As indústrias 

produtoras de papel, por sua vez, deverão possuir a certificação de Cadeia de 

Custódia FSC, para que haja a garantida que aquela matéria-prima, oriunda da 

floresta, não perca sua rastreabilidade da origem. 
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Por definição, rastreabilidade é a capacidade de recuperar o histórico, a 
aplicação ou a localização daquilo que está sendo considerado. 
Ao considerar um produto, a rastreabilidade pode estar relacionada com: 
a) a origem dos materiais e peças; 
b) o histórico do processamento; e 
c) a distribuição e localização do produto depois da entrega. 
(ISO 9000:2005 sub cláusula 3.5.4) 

 

As organizações produtoras de papel / papelão irão processar a matéria-

prima da floresta certificada e transformá-la em papel com certificação. Se o produto 

papel for para venda ao comércio – como, por exemplo, folhas para impressão 

doméstica e copiadoras – esse produtor de papel pode vendê-lo com o selo FSC. Se 

o produto for comercializado com organizações de impressões gráficas – editoras de 

livros, jornais, revistas ou ainda, papel cartão / ondulado para fabricações de caixas 

e embalagens – essa Organização produtora de papel deverá repassar ao seu 

cliente a rastreabilidade recebida pelo produtor das árvores e a sua (do seu 

processo de fabricação desse papel). 

Comprar papel com selo FSC é uma garantia que uma série de 

procedimentos foram atendidos desde a extração da madeira até a chegada da 

bobina na gráfica e para os compradores finais. Também é uma segurança que a 

gráfica seguiu os requisitos estabelecidos pelas normas do FSC, no sentido de 

manter a rastreabilidade desse papel até o produto acabado. 

Os compradores de organizações gráficas que irão usar o selo FSC em seus 

produtos devem adquirir o papel dos fabricantes de papel com a rastreabilidade 

(acompanhando a matéria-prima da floresta até a gráfica). 

As figuras 7 e 8, demonstram esquematicamente esse fluxo. 

 

Figura 7: Fluxo da Cadeia da Custódia 
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Figura 8: Fluxo da Cadeia de Custódia do Papel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ CONSUMIDOR 

LEGENDA 

① Madeira retirada com técnicas 

de manejo responsável. 

② Madeira certificada é 

transformada em papel certificado. 

③ Quando a gráfica certificada 

FSC, solicita a compra de papel 
certificado FSC, o fornecedor do 
papel (fabricante ou distribuidor), 
precisa da certificação FSC. No 
caso de revenda de papel FSC, os 
distribuidores de papel também 
precisam ser certificados FSC. Sem 
a obtenção da certificação FSC 
existe a quebra da Cadeia de 
Custódia. 

④ Utilizando o papel certificado 

FSC e garantindo a rastreabilidade 
em todas as etapas do processo, a 
empresa pode produzir produtos 
com o selo FSC. 

⑤ CONSUMIDOR tem a garantia 

que o produto foi produzido através 
do uso racional das florestas. 

MADEIRA 

manejada corretamente 

③ DISTRIBUIDOR certificado 

compra papel FSC certificado 

e comercializa papel FSC 

PRODUTO PRODUZIDO 

com selo FSC 

① FLORESTA 

certificada 

FSC 

② INDÚSTRIA 

DE PAPEL E 
CELULOSE 

certificada FSC 

④ GRÁFICA 

certificada FSC 

(PAIXÃO, 2012) 
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6.6.3 Como funciona a certificação FSC 

 

A certificação FSC é uma resposta das organizações às pressões da 

sociedade para que houvesse uma exploração, no mínimo racional, do meio 

ambiente como um todo, mas especialmente das florestas que ano após ano 

diminuem sua cobertura. Desta ansiedade social, juntamente com os princípios e 

critérios do FSC, culminaram em um sistema de gestão que fornece garantias aos 

consumidores de produtos com “selos verdes” confiáveis. 

Há de se ter sempre em mente que a certificação FSC é, na sua essência, 

voltada ao mercado consumidor, atestando o processo da Organização. Os “selos 

verdes” (certificados) são, figurativamente falando, um atestado de que o produto 

que está sendo adquirido é proveniente de fontes conhecidas e que essas fontes 

(fornecedores), atendem aos requisitos do FSC. 

 

6.7 Etapas FSC-CoC e sua Importância para as Indústrias Gráficas 

 

Obter à certificação FSC pode significar para as organizações do ramo 

gráfico / editorial, num curto espaço de tempo, a diferença entre sua permanência no 

mercado ou passar por momentos difíceis sem encontrar compradores para seus 

produtos. Com o selo verde existe a possibilidade de novos negócios, novos tipos de 

produtos e uma melhor margem de lucros.  

Outro aspecto que não se pode desprezar é o da imagem de “empresa 

verde”. Esta imagem, que a cada dia se solidifica no Brasil e no mundo, é a de  

organizações vistas como empresas honestas que operam de forma correta, 

respeitam as leis trabalhistas, as leis de segurança do trabalho, mas principalmente, 

preocupam-se e agem de forma a proteger o meio ambiente. 
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7 INTERPRETAÇÃO DOS REQUISITOS FSC-STD-40-004 

 

Neste capítulo (7) será apresentada, de forma análoga ao capítulo (5), a 

interpretação dos requisitos mais significativos da Norma FSC-STD-40-004 e, 

quando aplicável ou necessário, após a interpretação haverá um texto descrevendo 

como os requisitos estabelecidos na referida Norma foram implementados na Rosni.  

No texto referente às partes da norma FSC, a maneira de indicação das 

seções, cláusulas e sub cláusulas estarão indicadas de forma similar ao feito para a 

norma ISO 9001:2008, apresentada no capítulo (5) deste trabalho. 

 

7.1 PARTE I: Requisitos Universais 

 

Nesta parte da norma FSC-STD-40-004 estão contidos os requisitos de 

gestão da qualidade que são aplicáveis a Cadeia de Custódia. 

A Cartonagem Rosni Ltda. e a Rosni Embalagens Ltda. estabeleceram como 

referência normativa dos produtos FSC o padrão “FSC para Certificação de Cadeia 

de Custódia” FSC-40-004. 

Além disso, para o uso do logo FSC foi e é utilizada norma “Requisitos para 

uso das marcas registradas do FSC por portadores de certificados” FSC-STD-50-

001 (que é uma referência obrigatória para uso da marca FSC). 

 

Seção 1 da Norma FSC-STD-40-004 

(Gestão da Qualidade) 

 

Nesta seção da Norma estão definidos os requisitos referentes a 

responsabilidades, procedimentos necessários, capacitação e treinamento; bem 

como os registros para evidenciar a conformidade das atividades requeridas. 

 

Cláusula 1.1 da Norma FSC-STD-40-004 

(Responsabilidades) 

 

Nesta cláusula a FSC-STD-40-004, estabelece a necessidade da 

administração da Organização defina as responsabilidades e autoridades para a 

execução das atividades, para a tomada de decisões, estabelecimento de 
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treinamentos e capacitação requeridas de seus colaboradores para as atividades 

referentes ao Sistema de Gestão FSC. 

 

Sub cláusula 1.1.1 da Norma FSC-STD-40-004 

(Representante da Administração) 

 

A Organização, por intermédio de sua administração executiva, deve nomear 

formalmente um representante desta administração que tenha responsabilidade e 

autoridade para tratar dos assuntos referentes ao Sistema de Gestão FSC. 

O Representante da Administração FSC da Rosni (denominado como 

Representante da Direção – RD) foi nomeado e independente de outras 

responsabilidades, tem autoridade e responsabilidade organizacional para: 

 

a) assegurar que os requisitos do padrão FSC sejam adequadamente 

cumpridos; 

b) assegurar a promoção da conscientização dos requisitos dos clientes 

e/ou requisitos normativos dos produtos aos funcionários da Rosni; 

c) promover a conscientização visando o aprimoramento das habilidades 

dos funcionários da Rosni; 

d) representar a empresa em contatos externos, nos assuntos referentes 

ao FSC. 

 

A nomeação do RD foi registrada no Relatório de Reunião de Análise Crítica 

do SGQ. 

 

Sub cláusula 1.1.2 da Norma FSC-STD-40-004 

(Conhecimento e Competência) 

 

Todos os colaboradores envolvidos no sistema de manejo da Cadeia de 

Custódia da Organização devem conhecer os procedimentos e ter competência para 

executar as rotinas neles estabelecidas. 

Para atender a esse requisito, a Organização deve identificar as 

necessidades de competência para cada procedimento ou instrução de trabalho e 

verificar quais são os colaboradores envolvidos naquelas atividades e qual o nível de 
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atendimento de suas capacitações para executar as tarefas. Caso algum 

colaborador necessite ser capacitado, a Organização deve providenciar tal 

capacitação. Para o atendimento deste requisito, haverá a necessidade da 

Organização dispor de registros que demonstrem escolaridade, treinamentos e as 

habilidades dos referidos colaboradores. 

A grande vantagem obtida no final desse processo, é que a Organização 

terá mapeado todas as competências necessárias para os colaboradores 

executarem as  rotinas estabelecidas na documentação do Sistema de Gestão FSC. 

Na Rosni, todo pessoal que executa atividades que afetam a conformidade 

com os requisitos dos produtos realizados, incluindo as necessárias para assegurar 

o adequado controle dos produtos FSC, tem a competência adequada ou é 

estabelecido um plano de ação para atingir esta competência. 

Visando a manutenção e aprimoramento da competência do pessoal da 

Rosni foi estabelecida sistemática apropriada na instrução de trabalho “Competência 

e Ações de Capacitação”. A referida sistemática define para cada "cargo" 

estabelecido na empresa, as características necessárias e verificação se as mesmas 

são atendidas. 

 

Cláusula 1.2 da Norma FSC-STD-40-004 

(Procedimentos) 

 

A Organização deve identificar todos os processos referentes ao Sistema de 

Gestão FSC e documenta-los utilizando, onde aplicável, procedimentos, instruções 

de trabalho e os respectivos registros. 

Diferente da ISO 9001:2008, a norma FSC-STD-40-004 não estabelece a 

obrigatoriedade de procedimentos documentados. 

Na Rosni, por decisão de seus gestores, sempre que foi considerado 

apropriado, foram estabelecidos procedimentos documentados. 

 
Procedimento é a forma especificada de executar uma atividade ou um 
processo. 
Nota 1: Procedimentos podem ser documentados ou não. 
Nota 2: quando um procedimento é documentado, o termo “procedimento 
escrito” ou “procedimento documentado” é frequentemente usado. O 
documento que contém um procedimento pode ser chamado de “documento 
de procedimento”. 
(ISO 9000:2005 sub cláusula 3.5.4) 
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Sub cláusula 1.2.1 da Norma FSC-STD-40-004 

(Documentação) 

 

Estabelecidos os processos referentes ao Sistema de Gestão FSC, a 

Organização deve planejar e definir como será a documentação (Manual do Sistema 

de Gestão FSC, procedimentos, instruções de trabalho e outros tipos de 

documentos que sejam necessários). Neste planejamento, deve estar previsto o tipo 

de controle necessário para que essa documentação esteja sempre disponível aos 

usuários em sua versão atualizada. Os responsáveis pela redação da documentação 

devem redigi-la de forma que descrevam todas as rotinas e interfaces aplicáveis. 

Devem ser definidos também nesta etapa, os registros necessários para 

evidenciar a execução e a conformidade das rotinas estabelecidas nas instruções de 

trabalho e nos procedimentos, e o mais importante, como deverá ser mantida a 

rastreabilidade da Cadeia de Custódia, desde o recebimento da matéria-prima até a 

entrega ao cliente. 

Nos procedimentos e instruções de trabalho devem estar definidas as 

metodologias para armazenamento, a guarda, recuperação e os prazos mínimos 

que os registros devem ser arquivados. 

A Rosni estabeleceu, implementou e mantém a documentação do seu 

sistema de gestão de acordo com suas necessidades e complexidade dos 

processos definidos no "Mapeamento dos Processos Rosni", os quais foram 

documentados de maneira a atender aos padrões normativos adotados, incluindo a 

norma FSC-STD-40-004. 

 

Sub cláusula 1.2.2 da Norma FSC-STD-40-004 

(Responsabilidade e Autoridade) 

 

A Organização deve definir e comunicar a todos os colaboradores 

envolvidos na realização dos produtos FSC, suas responsabilidades e quais 

atividades esses colaboradores devem desempenhar e até que nível vai sua 

autonomia (autoridade) no âmbito do Sistema de Gestão. 

Na definição das responsabilidades e autoridades dos colaboradores da 

Organização resulta num melhor entendimento do Sistema de Gestão FSC e de 

seus processos. 
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Na Rosni, as responsabilidades e autoridades para as atividades do Sistema 

de Gestão FSC estão definidas nos vários documentos que compõem o programa 

de gestão da empresa. Para todas as atividades foram definidos os responsáveis e 

seus substitutos (sempre que aplicável). 

Funções hierárquicas superiores as indicadas nos documentos estão 

autorizados a exercerem as atividades/responsabilidades indicadas para as funções 

hierárquicas inferiores. 

Independente das descrições encontradas na documentação do sistema de 

gestão FSC, para todos os colaboradores da Rosni é solicitada, pela Direção da 

empresa, uma postura proativa para a identificação e tomada de ação para a 

eliminação de potenciais ou efetivos problemas observados nos produtos e 

processos do Sistema de Gestão. 

 

Cláusula 1.3 da Norma FSC-STD-40-004 

(Treinamento) 

 

Conforme apresentado na cláusula 1.1 da norma FSC-STD-40-004, os 

procedimentos considerados necessários, depois de definidos no planejamento do 

sistema, devem ter suas rotinas e sistemáticas implementadas junto a todos os 

colaboradores envolvidos nas atividades. 

Na Rosni, no planejamento do Sistema de Gestão FSC, foram estabelecidos 

os procedimentos e instruções de trabalho com as rotinas do sistema de gestão do 

FSC-CoC. 

Nestes documentos foram estabelecidas matrizes de responsabilidade e 

autoridade, nas quais foram definidos os colaboradores ou funções que devem 

executar cada atividade. 

Com base nestas matrizes de autoridade e responsabilidade, a Rosni 

elaborou um plano de treinamento.  
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Sub cláusula 1.3.1 da Norma FSC-STD-40-004 

(Plano de Treinamento) 

 

Basicamente a elaboração desse plano deve consistir de um levantamento 

constando quais capacidades são necessárias para uma determinada função 

executar a respectiva tarefa descrita no documento. 

Com essa planilha em mãos os responsáveis pelo planejamento devem 

atrelar a atividade aos colaboradores que fazem parte do quadro de trabalhadores 

da Organização. Deve ser feito um levantamento junto a esses colaboradores e, se 

necessário, seu superior hierárquico, verificando, formação, cursos extracurriculares 

e experiência. 

Este levantamento deve ser comparado ao perfil de capacidade estabelecido 

pelo procedimento e nessa comparação poderá ocorrer: 

 

a) o colaborador atende ou supera as necessidades: neste caso basta 

apenas manter os registros desses treinamentos para evidenciar a 

capacidade necessária (ver sub cláusula 1.3.2 e a cláusula 1.4, ambas 

da norma FSC-STD-40-004); 

b) o colaborador necessita ser capacitado em uma ou mais atividades do 

procedimento: neste caso, devem ser definidos o tipo de treinamento e o 

prazo para realização. 

 

Com esse planejamento estabelecido, a Organização deve efetivá-lo. Outra 

utilidade pode ser atribuída a esse planejamento, pois com a definição das 

capacidades das funções, essas informações podem ser muito úteis quando da 

necessidade de contratação de um novo colaborador, ou seja, buscar no mercado 

um colaborador que atenda ou supere as necessidades requeridas pelo Sistema de 

Gestão FSC. 

Na Rosni, a efetivação deste plano de treinamento foi efetivado para as 

rotinas necessárias para o atendimento da FSC-CoC de forma análoga ao realizado 

para gestão da qualidade. O entendimento foi de que as competências necessárias 

e aplicáveis às atribuições para o FSC-CoC são parte integrante da realização do 

produto de acordo com as exigências e/ou expectativas dos clientes. 
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Sub cláusula 1.3.2 da Norma FSC-STD-40-004 

(Registros de Treinamento) 

 

Feito o planejamento dos treinamentos necessários para cada função, a 

Organização deve realizar os treinamentos planejados. Após a realização desses 

treinamentos, a Organização deve estabelecer e manter um controle desses 

registros, de forma a evidenciar que o planejamento está sendo efetivado. 

Na Rosni os registros de treinamento fazem parte do escopo de registros 

controlados do sistema de gestão da qualidade, incluindo-se nestes os registros 

pertinentes a FSC-CoC. 

 

Sub cláusula 1.4 da Norma FSC-STD-40-004 

(Registros) 

 

A Organização deve estabelecer um sistema de registros e definir, para 

estes registros o tipo de armazenamento, o tempo em que esses registros ficarão 

armazenados de modo a garantir a rastreabilidade requerida pela Norma. 

É importante ressaltar que as informações contidas nesses registros tenham 

o acesso assegurado ás funções que deles fazem uso, assim como se estabeleça 

falibilidades para estas funções da Organização acessá-los. 

 

Sub cláusula 1.4.1 da Norma FSC-STD-40-004 

(Generalidades) 

 

A Organização deve manter os registros necessários requeridos pela Norma 

FSC-STD-40-004. Os registros definidos pela Organização devem primeiramente 

atender aos requisitos normativos e as necessidades dos clientes. Além disso, os 

registros devem estar completos e caso algum campo, por qualquer razão, não seja 

aplicável esta informação deve ser evidenciada. 

Sendo assim, a documentação deve permitir que a Organização evidencie 

para si própria, para seus clientes e fornecedores, sua capacidade em produzir e 

fornecer produtos de forma consistente. 

No caso da Rosni, esta sistemática de controle de registros é estabelecida e 

implementada para o Sistema de Gestão FSC, levando-se em conta as 
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necessidades e a complexidade dos processos envolvidos e principalmente a 

necessidade do atendimento aos requisitos normativos. 

 

Sub cláusula 1.4.2 da Norma FSC-STD-40-004 

(Controle de Registros) 

 

O tempo mínimo de controle dos registros do Sistema de Gestão FSC deve 

ser de 5 anos, podendo ser maior dependendo de contratos firmados. São exemplos 

de registros controláveis: 

 

a) registros do sistema de gestão: informação sobre legislação ou outros 

requisitos ambientais aplicáveis, auditorias, análise crítica, objetivo, 

metas e programas ambientais; 

b) registros de compra e venda: pesquisa de satisfação de clientes, 

reclamação de clientes ou de partes interessadas, informação pertinente 

acerca de fornecedores e prestadores de serviços; 

c) registros de produção: planejamento da produção, manutenção, 

calibração, não conformidades, ação preventiva, ação corretiva, 

monitoramento e inspeção; 

d) registros de treinamentos: na norma FSC-STD-40-004, certificação 

FSC, procedimentos da Cadeia de Custódia, primeiros socorros e 

prevenção e combate a incêndios; 

e) outros registros: registros de volumes e de aprovações de marcas 

registradas. 

 

Em que pese não ser um requisito normativo da FSC-STD-40-004, a boa 

conduta organizacional e para não comprometer a rastreabilidade a informações, é 

importante que sejam definidos os critérios e responsabilidades para: 

 

a) armazenamento: local, suporte e condições de armazenamento; 

b) proteção: cuidados necessários para garantir a integridade dos 

registros; 

c) recuperação: indexá-los de forma a facilitar sua localização, seja por 

ordem numérica ou alfabética, por fornecedor ou pelo CNPJ do cliente; 
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d) retenção: tempo mínimo para a guarda do registro em função da 

legislação aplicável, condições contratuais e rastreabilidade definida; 

e) disponibilização: forma de eliminação em função o grau de 

confidencialidade. 

 

Todos os registros da qualidade, incluídos os registros aplicáveis a FSC-

CoC, na Rosni são controlados e este controle é estabelecido no procedimento 

documentado “Controle de Registros da Qualidade”. 

 

Seção 2 da Norma FSC-STD-40-004 

(Escopo da Cadeia de Custódia) 

 

O escopo da norma FSC-STD-40-004 Cadeia de Custódia, define como 

deve ser o controle de manejo, produção, aquisição, rotulagem e venda de produtos 

com o “selo FSC”. 

Direcionando ao escopo deste trabalho, o escopo da Norma contempla 

ainda todas as operações envolvidas na comercialização, processamento ou 

fabricação de produtos advindos de produtos florestais à base de madeira (no caso 

o papel). 

Estabelece ainda, que a Certificação para a Cadeia de Custódia é 

necessária para as organizações da cadeia de suprimento de produtos florestais que 

necessitam repassar a Declaração FSC aos clientes; as organizações que utilizarão 

o selo FSC em seus produtos, bem como organizações que processam ou 

transformam produtos certificados FSC. 

O escopo referente à certificação FSC da Rosni, estabelece que: 

 

(...) desenvolvimento, produção e fornecimento personalizado de 
embalagens em papel cartão, micro ondulado e sacolas promocionais. (...) 
(...) A certificação FSC abrange as organizações Cartonagem Rosni Ltda. e 
a Rosni Embalagens Ltda. (...) 
(...) Segundo a norma FSC-STD-40-004a (FSC Product Classification) os 
produtos são classificados como: 

 tipo P5.1 (Embalagens de papel cartão); 

 tipo P5.2 (Caixas de papel corrugado / Papelão microondulado); e 

 tipo P5.3 (Sacolas).  
(Manual da Qualidade Rosni) 
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Cláusula 2.1 da Norma FSC-STD-40-004 

(Grupos de Produtos) 

 

Para todos os produtos que serão comercializados com declarações FSC, a 

Organização deve estabelecer os grupos de produtos. 

 

Grupo de produtos são aqueles produtos especificados pela organização, 
que compartilham das mesmas características básicas de insumos e 
produtos obtidos (outputs) e, portanto, podem ser combinados para efeito 
de controle da Cadeia de Custódia FSC, cálculo de porcentagens e 
rotulagem de acordo com as categorias de materiais FSC: FSC 100%, FSC 
Misto, FSC Reciclado ou Madeira Controlada FSC. (FSC-STD-40-004) 

 

Uma lista desses grupos deve ser elaborada e mantida atualizada, de forma 

que possa ser consultada publicamente, devendo constar no mínimo as seguintes 

informações: 

 

a) especificação do grupo de produtos: FSC Puro, FSC Misto e FSC 

Reciclado; 

b) tipo(s) de produto: de acordo com a classificação FSC; 

c) espécies: de acordo com a terminologia de espécies FSC. 

 

Para cada grupo de produto, a Organização deve especificar as categorias 

do material usado como insumo, qual foi o sistema usado para fazer as declarações 

FSC (sistemas de transferências, de porcentagens ou créditos) e, quando aplicável, 

os locais envolvidos no manejo, produção, armazenamento e vendas. 

 

Define-se como insumo, as matérias-primas, produtos semiacabados ou 
acabados que são adquiridos ou gerados por uma organização e que 
entram fisicamente no processo de produção ou que são comercializados 
no âmbito do escopo de um grupo de produtos específico FSC.  
(FSC-STD-40-004) 

 

Quando se tratar de grupos de produtos em que um sistema de 

porcentagem ou créditos por períodos de declaração tenha sido empregado, a 

Organização deve incluir e garantir formalmente que todos os produtos incluídos 

neste determinado grupo possuem características semelhantes em relação a 

qualidade dos insumos e aos fatores de conversão. 
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Na Rosni o sistema de transferências é usado nas atividades de 

comercialização relacionadas com produtos acabados e os produtos FSC são 

classificados como FSC Misto. 

A Rosni disponibiliza informações relativas a seus produtos para os clientes 

e mercado por intermédio de seus representantes, pelo serviço de pós venda, por e-

mail, telefone, contatos pessoais e pelo site (www.rosni.com.br) que além de 

informar os clientes e o mercado, disponibiliza as informações referentes ao Sistema 

de Gestão FSC ao público em geral. 

Em relação às comunicações feitas com os clientes por meio de notas fiscais 

(faturas) de produtos com declarações FSC a Rosni garante que as informações 

adequadas e necessárias são fornecidas, de acordo com sistemática definida em 

instrução documentada. 

A Rosni, nos casos em que não é utilizada a nota fiscal (fatura), como no 

caso de “simples transporte”, indica as mesmas informações estabelecidas como 

necessárias para as notas fiscais (faturas) em documentos (como cartas ou 

similares) que acompanham o produto. 

 

Cláusula 2.2 da Norma FSC-STD-40-004 

(Terceirização) 

 

Para o requisito de terceirização de quaisquer atividades, onde a compra 

deste requisito inclua qualquer um dos produtos relacionados na lista de grupos e 

produtos FSC, a Organização deve atender aos requisitos da Norma FSC-STD-40-004, 

Parte IV e seção 12. Os requisitos desta cláusula serão abordados neste trabalho na 

análise da Parte IV e seção 12. 

 

Seção 3 da Norma FSC-STD-40-004 

(Compra de Materiais) 

 

O processo de aquisição dos materiais ligados a Cadeia de Custódia deve 

ser realizado de forma que se evidencie o atendimento dos requisitos normativos, 

dentre eles a rastreabilidade desses materiais. Sendo assim, o procedimento de 

aquisição deve estabelecer criteriosamente todos os registros necessários que 

devem ser solicitados, formalmente no pedido de compras, ao fornecedor. 
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Cláusula 3.1 da Norma FSC-STD-40-004 

(Especificações de Insumos) 

 

A Organização deve efetivamente adotar as definições e a categorização 

estabelecidos pela FSC-STD-40-004, referentes a classificação dos grupos de 

produtos que serão utilizados como insumos, de modo que somente insumos 

elegíveis11 sejam adquiridos. Para tanto, é fundamental que as especificações de 

aquisição tragam essas informações. 

Organização deve assegurar que os requisitos do insumo que será adquirido 

foram analisados criticamente e aprovados para aquisição, antes de serem 

comunicados ao fornecedor. 

Na Rosni, as atividades de aquisição são estabelecidas como um processo 

de apoio dos processos diretamente orientados aos clientes e as rotinas destas 

atividades estão definidos em instruções de trabalho. 

Na aquisição de produtos do Sistema de Gestão FSC, além da solicitação 

explicita na ordem de compra, é feita a comunicação ao departamento da Qualidade 

dos dados de aquisição para a efetivação do “controle de volume” dos produtos 

FSC. 

 

Cláusula 3.2 da Norma FSC-STD-40-004 

(Validação do Fornecedor) 

 

Organização deve estabelecer um controle adequado sobre seu processo de 

aquisição, mantendo um registro atualizado de todos os fornecedores, de modo a 

obter como saída desse processo, a aquisição de material usado nos grupos de 

produtos conforme ao requerido. 

Devido a dinâmica das certificações FSC, onde podem ocorrer mudanças 

em relação ao produto versus fornecedor certificado, a Organização deve consultar 

a validade da certificação e o escopo FSC do fornecedor diretamente no banco de 

dados do FSC, utilizando-se da página eletrônica http://info.fsc.org. 

                                                             
11

 Segundo o FSC, insumos elegíveis são aqueles que possuem ou podem possuir a certificação 
FSC. 

http://info.fsc.org/
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Na Rosni a sistemática de qualificação e monitoração dos fornecedores é 

controlada e registrada na planilha “Qualificação de Fornecedores”, a qual 

proporciona os resultados das avaliações. 

Advindos destas avaliações se ações forem necessárias às mesmas são 

estabelecidas e registras nos relatórios de análise crítica do SGQ. 

Além disso, ações necessárias oriundas de desvios observados nos 

fornecimentos individuais são abordadas de acordo com a sistemática de tratamento 

de produtos não conforme e devidamente registradas. 

O processo de verificação e inspeção de atividades executadas por terceiros 

são realizadas na Rosni de acordo com no plano de inspeção e amostragem 

definido na Instrução de Trabalho “Inspeção de Recebimento – Amostragem”. E os 

critérios para a aceitação são estabelecidos com a utilização de modelos dos 

produtos. 

Para produtos com “selo” FSC, a serem enviados aos terceiros, os 

pacotes/caixas que contenham os mesmos devem ser identificados com o selo 

atendendo as condições estabelecidas para selos “off-product” (como o produto 

passará por processos produtivos terceirizados, o selo FSC não deve ser afixado no 

produto e sim na embalagem de transporte do mesmo, porém com uma sistemática 

estabelecida de forma a se evitar a perda da rastreabilidade). 

Estes requisitos são estabelecidos e atendidos na Rosni por meio de 

condições estabelecidas em contratos de prestação de serviço (“Contrato de 

Prestação de Serviço para Produtos FSC”). 

 

Cláusula 3.3 da Norma FSC-STD-40-004 

(Compra de Material Não Certificado) 

 

Para detalhes desta cláusula é aplicável a norma FSC-STD-40-005 (Padrão 

de Avaliação, pela empresa, de Madeira Controlada), então para efeito do escopo 

desse trabalho, esta cláusula 3.3 da Norma FSC-STD-40-004 não é aplicável. 
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Cláusula 3.4 da Norma FSC-STD-40-004 

(Geração de Matéria-Prima no Local [site]) 

 

Para detalhes desta cláusula é aplicável a norma FSC-STD-40-007 (Padrão 

FSC para Aquisição de Material Recuperado para Uso em Grupos de Produtos 

FSC), então para efeito do escopo desse trabalho, esta cláusula 3.4 da Norma  

FSC-STD-40-004 não é aplicável. 

 

Seção 4 da Norma FSC-STD-40-004 

(Recebimento de Materiais e Armazenamento) 

 

No processo de recebimento de materiais certificados FSC, a Organização 

deve estabelecer rotinas detalhadas de como identificar esses insumos, efetuar uma 

inspeção de recebimento e estando o material aprovado, quais os métodos de 

armazenagem são indicados. Importante lembrar a importância do controle dos 

registros gerados nesse processo e o imprescindível treinamento de capacitação 

para os responsáveis por essa atividade. 

 

Cláusula 4.1 da Norma FSC-STD-40-004 

(Identificação de Insumos) 

 

Quando da chegada do material no recebimento, antes de ser usado nos 

processos de fabricação, os responsáveis pelo recebimento devem verificar a fatura 

do fornecedor e outros documentos acompanhados da nota fiscal e conferir, se: 

 

a) a quantidade do material confere com a requisição de compras e os 

documentos do fornecedor; 

b) a qualidade do material fornecido estão conformes a Especificação de 

Insumos; 

c) a categoria do material e, se aplicável, a declaração de porcentagem ou 

crédito associada está mencionada para cada produto ou para a 

totalidade dos produtos; 

d) o código de Cadeia de Custódia FSC do fornecedor está mencionado 

para os materiais fornecidos com declarações FSC. 
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Caso algum dos requisitos apresentados estiver não conforme as 

especificações, deve ser emitido um registro que descreva a não conformidade e 

permita a descrição do que deve ser feito com o referido lote. 

Na Rosni, as atividades de aquisição estão definidas nas instruções de 

trabalho do processo de Compras. 

As inspeções de recebimento e o armazenamento dos produtos FSC 

também são definidos em instruções documentadas e todo pessoal envolvido é 

devidamente treinado nas sistemáticas estabelecidas. 

A preservação do produto é garantida ao cliente pelas embalagens definidas 

para cada produto e pela entrega (quando realizada pela Rosni). 

As partes constituintes do produto são preservadas pelas condições 

estabelecidas de armazenamento e pelas boas práticas de manuseio e identificação 

do produto. 

Inclui no entendimento da preservação do produto a manutenção da correta 

identificação do mesmo, abrangendo também a manutenção da indicação de 

produtos certificados FSC e das embalagens que os contenham. 

 

Cláusula 4.2 da Norma FSC-STD-40-004 

(Separação) 

 

Devido a grande variedade de sistemas de identificação hoje existentes, há 

uma facilidade na definição de algum método de identificação que não cause danos 

ao produto. Sendo assim, a Organização deve estabelecer os métodos e as formas 

de identificação dos grupos FSC, assim como se forem usados insumos idênticos 

para mais de um grupo de produtos. 

O momento mais propício para se estabelecer o método de identificação 

seria quando do planejamento do processo, devendo-se levar em conta a natureza 

do próprio produto, pelo tipo de processo utilizado na sua fabricação e a 

necessidade de atender a FSC-SDT-40-004. 

A importância de uma identificação bem planejada, trás benefícios não só 

para o uso pretendido ou especificado, mas é vital na resolução de não 

conformidades e para tomada de ações de melhoria. 

O nível da rastreabilidade requerida pela norma FSC-STD-40-004 está 

definida nas cláusulas 4.3, 5.3, 11.2 e 12.2. 
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A organização deve estabelecer registros compatíveis com o nível requerido, 

de forma que possibilitem, quando necessário, a coleta das informações. 

Para os produtos FSC, a Rosni verificada e mantém desde o recebimento 

até a entrega a identificação que garanta a rastreabilidade ao insumo certificado. 

Para materiais recebidos com um selo FSC a Rosni garante que: 

 

a) material que vai receber processamento adicional deve ficar livre de toda 

e qualquer etiqueta ou marca de separação antes da venda; 

b) material que vai ser vendido sem sofrer alterações deve ser conferido 

pela Rosni para confirmar que está rotulado corretamente (esta pratica 

embora possível, não é usualmente utilizada pela Rosni); e 

c) para materiais recebidos com um rótulo de outros esquemas de 

avaliação de conformidade florestal, a Rosni garante que ficam 

completamente livres desses rótulos antes de uma venda com uma 

declaração FSC. 

 

A Rosni garante que os insumos usados nos produtos FSC permanecem 

claramente identificáveis e separados de insumos não elegíveis (separáveis do 

insumo usado para produtos onde não existe a solicitação de uso do logo FSC ou de 

produtos não certificados). 

 

Cláusula 4.3 da Norma FSC-STD-40-004 

(Precauções quanto a Material Etiquetado) 

 

Como já visto anteriormente, o ponto chave da Cadeia de Custódia é a 

rastreabilidade. Para mantê-la, especialmente no caso de materiais etiquetados, a 

Organização deve estabelecer uma sistemática que garanta: 

 

a) para os casos de material que necessite passar por algum processo 

antes de sua venda, a remoção de qualquer etiqueta de identificação ou 

marca de separação, utilizada anteriormente a esse processo; e 

b) a inspeção para a verificação do material que será vendido sem que seja 

necessário submetê-lo a algum processo, quanto a correta rotulação do 

mesmo, para a respectiva categoria de material FSC. 
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Para os casos de materiais recebidos com rotulação de outras entidades de 

avaliação de conformidade florestal, a Organização deve estabelecer rotinas que 

garantam a remoção desses rótulos antes de se efetivar a venda desses produtos 

com uma declaração FSC. 

 

Seção 5 da Norma FSC-STD-40-004 

(Controle de Volume) 

 

Para Paixão (2010) o Controle de Volume é o conjunto de documentos que 

demonstram e validam a movimentação de papel e produtos com certificação FSC, 

em relação aos requisitos da Cadeia de Custódia. O Controle de Volume é composto 

dos conceitos: Fatores de Conversões, Balanço de Materiais e Determinação de 

Declaração FSC. 

 

Cláusula 5.1 da Norma FSC-STD-40-004 

(Fator de Conversão) 

 

Por definição, fator de conversão é: 

 

O quociente entre a quantidade de material que entra e a que sai de um 
determinado processo de transformação utilizado pela organização. O fator 
de conversão se obtém dividindo-se a quantidade de produtos obtidos 
(outputs) (expressa em volume ou em peso) pela quantidade de insumo 
(expresso em volume ou em peso) e se aplica a cada componente individual 
de um grupo de produtos. (FSC-STD-40-004) 

 

Sub cláusula 5.1.1 da Norma FSC-STD-40-004 

(Controle do Fator de Conversão) 

 

Durante o planejamento do processo, a Organização deve identificar em 

quais fases do processamento haverá alteração do volume ou do peso do material. 

A Organização deve ainda especificar o fator de conversão para essas fases ou, 

para os casos em que isso não for possível, estabelecer o fator de conversão para o 

processo completo. 

A Organização deve, em seu planejamento dos processos elaborar os 

registros necessários para demonstrar o atendimento a este requisito. 
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Sub cláusula 5.1.2 da Norma FSC-STD-40-004 

(Planejamento do Fator de Conversão) 

 

Se aplicável, a Organização deve estabelecer uma metodologia para o 

cálculo do fator de conversão, assim como a elaboração dos registros e a definição 

dos controles desses registros de forma a garantir que os fatores de conversão 

sejam mantidos e atualizados para evidenciar o atendimento a esse requisito da 

Norma. 

Para a Rosni, não é aplicável o controle de “fatores de conversão” para 

produtos FSC, pois o controle está baseado no sistema de transferência. 

 

Cláusula 5.2 da Norma FSC-STD-40-004 

(Balanço de Material) 

 

Para Paixão (2010), entende-se como balanço de material é um cálculo 

básico de contabilidade, onde a somatória dos registros de saldos, movimentações, 

declarações de crédito têm que ser compatíveis com as quantidades produzidas e 

com a quantidade de insumos recebidos pela Organização. 

Nesse balanço, devem estar incluídos os registros de entrada (recebimento) 

e de saídas (produção). 

È importante observar que a Rosni, faz uso dos produtos elegíveis FSC sem, 

no entanto, alterar as características e declaração dos mesmos. 

 

Sub cláusula 5.2.1 da Norma FSC-STD-40-004 

(Controle de Balanço de Material) 

 

Para que haja o efetivo controle de Balanço do Material, a Organização deve 

estabelecer um registro de material onde constem os dados necessários para 

garantir que entradas (insumos) sejam compatíveis com as e saídas (produção) dos 

produtos com declarações FSC. 

A Rosni, para cada produto seu realizado com uma declaração FSC, 

estabelece e registra o controle da contabilidade de material para garantir a qualquer 

tempo que as quantidades produzidas e/ou vendidas com declaração FSC são 

compatíveis com as quantidades de entradas (papel/cartão). 
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Este controle de contabilidade é feito e registrado nos documentos “Planilha 

de Controle de Produtos FSC” e “Controle Estoque de Papel” e inclui, mas não se 

restringe as seguintes informações: 

 

a) Informações de entradas: 

i. referências às notas fiscais (faturas) do fornecedor; 

ii. indicação das quantidades adquiridas (em volume ou em peso); 

iii. identificação do FSC-CoC do fornecedor; 

iv. identificação do número de lote do produto (papel/cartão); 

v. identificação do tipo e categoria do material. 

b) Informações de saídas: 

i. referências às notas fiscais (faturas) da Rosni; 

ii. informações para identificar o produto nas faturas; 

iii. declaração FSC dos produtos; 

iv. indicação das quantidades utilizadas (em volume ou em peso); 

v. indicação da OP (ordem de produção) correspondente. 

 

Entre outras condições estabelecidas, para o adequado controle do balanço 

de material, a Rosni estabelece que o material usado para a produção de material 

certificado FSC deve ser rastreado e controlado e não pode ser mesclado ou 

contaminado com qualquer outro material durante o processo realizado. 

 

Sub cláusula 5.2.2 da Norma FSC-STD-40-004 

(Monitoramento do Balanço de Material) 

 

Durante o planejamento dos processos, a Organização deve estabelecer 

uma rotina para monitorar o balanço de material. A norma FSC-STD-40-004 

estabelece que esse monitoramento seja anual e deve ser efetuado para cada grupo 

de produtos utilizados pela Organização. 

A maneira mais prática de evidenciar a execução deste requisito é 

elaborando um registro (planilha) contendo as informações de forma quantitativa 

para cada categoria de material recebido/usado e o tipo de produto produzido ou 

vendido. Deve constar neste registro, no mínimo: 
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a) entradas (insumos) recebidos; 

b) entradas (insumos) usados na produção (quando aplicável); 

c) entradas (insumos)ainda em estoque; 

d) produtos (output) ainda em estoque; 

e) produtos (output) vendidos. 

 

Na Rosni este monitoramento também é realizado utilizando-se as “Planilha 

de Controle de Produtos FSC” e “Controle Estoque de Papel”. 

 

Cláusula 5.3 da Norma FSC-STD-40-004 

(Determinação de Declarações FSC) 

 

A determinação do tipo de declaração FSC que a Organização deverá emitir 

vai depender do grupo de produtos que está sendo comercializado naquela 

específica fatura e do sistema associado. 

A declaração FSC feita nas faturas é uma declaração onde consta o número 

do contrato ou pedido de compra e o nome das partes envolvidas na 

comercialização. Dependendo do produto (especialmente se em sua elaboração 

forem utilizados mais de um tipo de insumo) deve ser indicada a forma de emprego 

do insumo. 

Na Rosni é utilizada e aplica-se a declaração de grupo de produto FSC Misto 

e Sistema de Transferência. 

 

FSC Misto: Material virgem com certificação FSC baseado em insumos de 
fontes certificadas FSC, fontes controladas e/ou recuperadas e 
acompanhados com uma declaração de porcentagem ou uma declaração 
de crédito. O material é elegível apenas para ser usado no grupo de 
produtos FSC Misto. (Norma FSC-STD-40-004) 

 

Sistema de transferências: Um sistema de Cadeia de Custódia aplicado 
ao nível do grupo de produtos, que permite que produtos obtidos (outputs) 
sejam vendidos com uma declaração FSC que é idêntica à categoria de 
material e, se aplicável, à declaração de porcentagem ou à declaração de 
crédito associada com o menor insumo FSC ou insumo pós-consumo por 
volume de insumo. (Norma FSC-STD-40-004) 
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Sub cláusula 5.3.1 da Norma FSC-STD-40-004 

(Sistemas para Controlar as Declarações FSC) 

 

A Organização deve estabelecer para cada período ou ordem de serviço a 

declaração FSC apropriada, utilizando um dos seguintes sistemas de controle 

indicado para o grupo de produtos: 

 

a) sistema de transferências (Parte II, Seção 7): 

Esse sistema é aplicável a todos os grupos de produtos integralmente 

produzidos com matéria-prima FSC. 

Segundo Paixão (2010), este sistema é o mais adequado à certificação 

de gráficas, pois é aplicável a todos os tipos de selos FSC, bastando 

transferir a declaração da matéria-prima para o produto. Para os casos 

de produto que possua mais de um tipo de insumo, deve ser declarado 

apenas o de menor valor. 

b) sistema de porcentagens (Parte II, Seção 8): 

Sistema aplicável aos grupos de produtos FSC Misto. 

Este sistema não é indicado para gráficas, observa Paixão (2010), por 

tornar a certificação mais complexa. A Organização necessita 

adicionalmente atender aos requisitos FSC para madeira controlada, 

conforme estabelece a norma FSC-STD-40-005. 

c) sistema de porcentagens (Parte II, Seção 8): 

Sistema aplicável aos grupos de produtos FSC Reciclado. 

Este sistema se aplica aos fabricantes de papel, orienta Paixão (2010). 

d) sistema de créditos (Parte II, Seção 9): 

Sistema aplicável aos grupos de produtos FSC Misto e FSC Reciclado. 

Devido suas características e especificidades, este sistema não pode ser 

usado em gráficas, alerta Paixão (2010). 
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Sub cláusula 5.3.2 da Norma FSC-STD-40-004 

(Estabelecendo os Cálculos nas Declarações FSC) 

 

Para efeito do escopo desse trabalho (utilização do sistema de transferência 

e não dos sistemas de porcentagem ou credito), esta cláusula 5.3 da Norma  

FSC-STD-40-004 não é aplicável. 

 

Seção 6 da Norma FSC-STD-40-004 

(Vendas e Entrega) 

 

Fator importante para garantir a rastreabilidade da Cadeia de Custódia, 

ocorre quando da preparação da documentação que deve acompanhar os produtos. 

Nesta fase da transação comercial, a Organização deve ter em seu sistema de 

gestão FSC um mecanismo que garanta que todas as faturas de produtos FSC são 

acompanhadas de uma respectiva declaração FSC. 

Na Rosni o texto desta declaração faz parte do corpo da Nota Fiscal/Fatura 

de venda do produto. 

 

Cláusula 6.1 da Norma FSC-STD-40-004 

(Identificação dos Outputs [produtos] Vendidos com Declaração FSC) 

 

Nesta cláusula da norma FSC-STD-40-004, serão estabelecidos os 

requisitos de documentação de venda (fatura) e o que deve acompanhar o produto 

(documentação de transporte). 

 

Sub cláusula 6.1.1 da Norma FSC-STD-40-004 

(Informações na Fatura) 

 

Nos produtos vendidos com a declaração FSC, a Organização deve garantir 

que essas declarações seguirão juntamente com a fatura e devem conter as 

seguintes informações: 

 

a) nome da Organização e maneira de fazer contato; 

b) nome e endereço do cliente; 
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c) data de emissão do documento; 

d) descrição do produto; 

e) quantidade de produtos que fazem parte daquela fatura; 

f) o código da Cadeia de Custódia da Organização; 

g) cada produto deve ser claramente identificado; 

h) se a Organização emitir documentos de transporte separados, esses 

documentos devem ter informações suficientes para identificar as 

características similares as definidas para a fatura ou referência a 

própria fatura. 

 

Em relação às comunicações feitas com os clientes por meio de faturas de 

produtos com declarações FSC, a Rosni garante que as informações adequadas e 

necessárias são fornecidas, de acordo com sistemática definida em instrução de 

trabalho documentada (Faturamento). 

 

Sub cláusula 6.1.2 da Norma FSC-STD-40-004 

(Informações na Documentação de Transporte) 

 

Se por qualquer motivo a fatura não acompanhar o transporte do produto, a 

Organização deverá transcrever as mesmas informações definidas na sub cláusula 

6.1.1 da norma FSC-STD-40-004 na documentação que efetivamente acompanhar o 

produto. 

A Rosni, nos casos em que não é utilizada a fatura, como no caso de 

“simples transporte”, indica as mesmas informações estabelecidas como 

necessárias para as faturas em documento (como cartas ou similares) que 

acompanham o produto. 

 

Sub cláusula 6.1.3 da Norma FSC-STD-40-004 

(Venda de Produtos Semiacabados) 

 

Para efeito do escopo desse trabalho, esta sub cláusula 6.1.3 da Norma 

FSC-STD-40-004 não é aplicável, pois a Rosni não comercializa produtos 

semiacabados. 
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Cláusula 6.2 da Norma FSC-STD-40-004 

(Rotulagem de Produtos Vendidos com Declarações FSC) 

 

Todo o produto com o selo FSC deve, obrigatoriamente, ser vendido com 

uma declaração FSC. Além disso, esses produtos não podem apresentar selos de 

outras entidades que não seja o FSC. 

 

Sub cláusula 6.2.1 da Norma FSC-STD-40-004 

(Garantia de Produtos com Selo FSC) 

 

A organização deve planejar uma sistemática que garanta que para todo 

faturamento de produtos com selo FSC, seja emitida uma Declaração FSC e esta 

sistemática deve garantir ainda que está declaração acompanhe efetivamente o 

produto vendido. 

A Rosni estabeleceu uma sistemática documentada garantindo que todo o 

produto faturado que será expedido, é acompanhado de uma Declaração FSC e nas 

embalagens dos produtos (pacotes e/ou caixas), declaração de que o conteúdo é 

certificado FSC (logo promocional) dando informações para identificar o produto nas 

faturas. Tal sistemática é estabelecida na documentação do sistema de gestão da 

qualidade, em instruções de trabalho. 

 

Sub cláusula 6.2.2 da Norma FSC-STD-40-004 

(Garantia de Produtos com Declaração FSC) 

 

Para se evitar confusões e erros de interpretação que podem levar o cliente 

ou consumidor final acreditar que o selo FSC tenha vínculos com outras entidades 

de certificação, a Organização deve estabelecer rotinas eficazes para que qualquer 

produto vendido com uma declaração FSC não ostente qualquer identificação que o 

vincule a certificações que não seja a do FSC. 

A Rosni garante que os produtos vendidos com uma declaração FSC não 

ostentam selos de outros esquemas de avaliação de conformidade florestal ou 

mesmo selos de outros esquemas de certificação que possam causar qualquer erro 

de interpretação por parte de clientes ou outras partes envolvidas. 
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Cláusula 6.3 da Norma FSC-STD-40-004 

(Fornecimento de Madeira Controlada FSC) 

 

Esta cláusula 6.3 da Norma FSC-STD-40-004 não é aplicável, para o escopo 

de empresas gráficas. 

 

7.2 PARTE II: Sistema para Controlar Declarações FSC 

 

Na Parte II da norma FSC-STD-40-004 são apresentados três sistemas 

possíveis para a elaboração das declarações FSC. Na seção 7 é apresentado o 

sistema de transferências; na seção 8 descreve o sistema de porcentagens e a 

seção 9 trata do sistema de créditos. 

Como as seções 8 e 9 não são aplicáveis ao escopo desse trabalho, as 

empresas do ramo gráfico devem elaborar suas declarações FSC com base no 

estabelecido na seção 7. 

 

Seção 7 da Norma FSC-STD-40-004 

(Sistema de Transferência) 

 

A Organização deve adotar o sistema de transferências se suas atividades 

estiverem relacionadas com a venda de produtos acabados, classificado como FSC 

100%. Existe a possibilidade de uso do sistema de transferência para os grupos 

FSC Misto (onde se misturam insumos FSC 100%, FSC Misto e/ou FSC Reciclado) 

e para os grupos de produtos FSC Reciclado (quando se usa exclusivamente 

insumos FSC Reciclado). 

A Rosni adota o controle de produtos FSC pelo sistema de Transferência, 

com insumo do grupo de produtos FSC Misto. 

 

Cláusula 7.1 da Norma FSC-STD-40-004 

(Especificação de Períodos de Declaração ou Ordens de Serviço) 

 

Quando do planejamento do processo de realização do produto, a 

Organização deve prever como será o método de declaração ou ordem de serviços 

por períodos. Este tipo de declaração dele levar em conta o tempo que a 
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organização leva para completar o ciclo produtivo, ou seja, desde a chegada 

armazenamento, produção, rotulagem e/ou venda do produto. 

 

Cláusula 7.2 da Norma FSC-STD-40-004 

(Insumos com Declarações FSC Idênticas) 

 

Para aqueles produtos produzidos com insumos pertencentes a uma mesma 

categoria e possuam declarações FSC idênticas, a Organização pode, quando da 

elaboração do produto, emitir uma declaração FSC única, ou seja, emitir uma 

declaração FSC como se os insumos utilizados na fabricação do produto 

pertencessem a uma única declaração FSC oriunda do fornecedor. 

 

Cláusula 7.3 da Norma FSC-STD-40-004 

(Insumos com Diferentes Declarações FSC) 

 

Na Rosni, devido ao fato de se adotar o sistema de transferência de se 

utilizar somente grupos de produtos FSC Misto, as declarações serão sempre 

análogas ao da matéria prima certificada. 

 

Seção 8 da Norma FSC-STD-40-004 

(Sistema de Porcentagens) 

 

Para efeito do escopo desse trabalho, a Seção 8 da Norma FSC-STD-40-004 

não é aplicável. 

 

Seção 9 da Norma FSC-STD-40-004 

(Sistema de Créditos) 

 

Para efeito do escopo desse trabalho, a Seção 9 da Norma FSC-STD-40-004 

não é aplicável. 
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7.3 PARTE III: Rotulagem 

 

O uso da marca FSC por terceiros está subordinado a uma autorização do 

próprio FSC ou, o que é mais comum, que algum organismo credenciado, no caso 

as certificadoras autorizadas pelo FSC, o façam mediante a aprovação da 

Organização após uma auditoria. 

A Rosni não adota a pratica de autorizar a marca por terceiros. 

Nesta Parte III da norma de certificação FSC-STD-40-004, serão 

apresentados os requisitos necessários para o uso do selo FSC. 

 

Seção 10 da Norma FSC-STD-40-004 

(Requisitos Gerais para Rotulagem) 

 

Conforme mencionado anteriormente, o uso do rotulo FSC está vinculado a 

aprovação do próprio FSC ou a uma certificação por organismo certificador 

licenciado pelo FSC. 

Segundo Massaroth (2008), as organizações certificadas não podem 

transferir a sua licença de uso dos selos FSC a nenhuma outra organização, salvo 

em casos especiais em que o próprio FSC forneça essa autorização. 

Outro ponto importante destacado por Massoth (2008) é que os rótulos FSC 

só devem ser colocados em produtos efetivamente pertencentes ao escopo da 

certificação e, em hipótese nenhuma podem ser fixados ou mesmo relacionados em 

produtos não certificados. No caso específico de gráficas certificadas que fornecem 

produtos gráficos para clientes não certificados, devem alertar seus clientes que não 

podem utilizar a marca FSC como sendo deles. 

Assim como Paixão (2010), Massaroth (2008) reforça a importância de que 

produtos com rótulos FSC, não ostentem selos, etiquetas ou qualquer outro método 

de identificação que os vinculem a certificações de outros organismos que não o 

FSC. Portanto as organizações devem ter o cuidado de remover essas outras 

marcas, deixando somente a marca FSC. 

A marca FSC pode ser utilizada no próprio produto ou fora dele (no caso de 

uso promocional).  
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Cláusula 10.1 da Norma FSC-STD-40-004 

(Aplicação de Selos FSC) 

 

Quando é efetuado o planejamento para a realização do produto, a 

Organização deve estabelecer criteriosamente o tipo de selo (que posteriormente 

será avaliado nas auditorias FSC), sua posição no produto e, levando-se em conta o 

insumo utilizado, que selo deve ser aplicado (FSC-Puro, FSC-Misto ou  

FSC-Reciclado). 

Para as organizações do ramo gráfico, Massaroth (2008) indica alguns 

cuidados no sentido de se garantir o uso correto do selo FSC. Como muitos clientes 

das empresas gráficas não são certificados, o uso do selo pertencente a gráfica 

aplicado no produto adquirido por um desses clientes não certificados, pode induzir 

o consumidor deste cliente da gráfica que aquele produto por ele adquirido tem a 

certificação FSC. 

Outra ocorrência possível está no setor de embalagens, onde se faz 

necessário à colocação de informações, próximas ao selo FSC, esclarecendo que o 

papel da embalagem é certificado e não o produto. 

A Rosni estabelece em suas instruções de trabalho (IT) que os logos da 

marca FSC somente são utilizados de acordo com o padrão normativo especifico 

para a rotulagem (FSC-STD-50-001 Requisitos para uso das marcas registradas do 

FSC por portadores de certificados). 

Declarações de produto FSC são realizadas por Ordem de Produção. 

 

Seção 11 da Norma FSC-STD-40-004 

(Elegibilidade à Rotulagem) 

 

De acordo com o tipo de certificação, a Organização deve eleger (escolher) 

dentre os selos possíveis, os indicados para seu tipo de produto e respectivo tipo de 

certificação. Dentre os modelos possíveis estão: Selo FSC 100%, Selo FSC Fontes 

Mistas (subdividido em: Sistema de Transferências, Sistemas de Percentagens e 

Sistemas de Créditos), Selo FSC Reciclado. 
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Cláusula 11.1 da Norma FSC-STD-40-004 

(Selo FSC 100%) 

 

Para efeito do escopo desse trabalho, que se aplica somente para produtos 

FSC 100%, esta cláusula 11.1 da Norma FSC-STD-40-004 não é aplicável. 

 

Cláusula 11.2 da Norma FSC-STD-40-004 

(Selo FSC Fontes Mistas) 

 

Tendo como escopo deste trabalho o Sistema de Cadeia de Custódia de 

uma gráfica de embalagens, o sistema de rotulagem indicado pelo FSC é o de Selos 

FSC de Fontes Mistas. 

Como definição, a norma FSC-STD-40-004, estabelece que o sistema FSC – 

Misto é: 

 

Material virgem com certificação FSC baseado em insumos de fontes 
certificadas FSC, fontes controladas e/ou recuperadas e fornecido com uma 
declaração de porcentagem ou uma declaração de crédito. O material é 
elegível apenas para ser usado no grupo de produtos FSC Misto.  
(FSC-STD-40-004) 

 

Na Rosni o sistema de transferências é usado nas atividades de 

comercialização relacionadas com produtos acabados e os produtos FSC são 

classificados como FSC Misto. 

Segundo a norma FSC-STD-40-004a (FSC Product Classification) os 

produtos da Rosni foram classificados como: 

 

a) tipo P5.1 

Fazem parte deste tipo as embalagens de papel cartão; 

b) tipo P5.2 

Fazem parte deste tipo as embalagens de papel corrugado e papelão 

microondulado; 

c) tipo P5.3 

Fazem parte deste tipo as embalagens tipo sacola. 
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Sub cláusula 11.2.1 da Norma FSC-STD-40-004 

(Selo FSC Misto - Sistema de Transferências) 

 

Segundo Paixão (2010), o sistema de transferência é o mais adequado à 

certificação de organizações do ramo gráfico. Esse sistema permite a utilização de 

matéria-prima certificada e outras não certificadas (controladas e/ou recuperadas) 

podendo receber o selo FSC - Fontes Misto, desde que haja uma declaração FSC 

de porcentagem que identifique os produtos como FSC Misto de no mínimo 70% ou 

uma declaração de FSC Crédito Misto. 

Além disso, esta opção pode ser aplicada a todos os tipos de selos FSC 

desde que se tenha o cuidado, como observa Paixão (2010), para os casos de 

produtos que possuam mais de um tipo de insumo, declarar o de menor valor. 

 

Sub cláusula 11.2.2 da Norma FSC-STD-40-004 

(Selo FSC Misto - Sistema de Percentagens) 

 

Para efeito do escopo desse trabalho, que não abrange o sistema de 

porcentagem, esta sub cláusula 11.2.2 da Norma FSC-STD-40-004 não é aplicável. 

 

Sub cláusula 11.2.3 da Norma FSC-STD-40-004 

(Selo FSC Misto - Sistema de Créditos) 

 

Para efeito do escopo desse trabalho, que não abrange o sistema de 

créditos, esta sub cláusula 11.2.3 da Norma FSC-STD-40-004 não é aplicável. 

 

Cláusula 11.3 da Norma FSC-STD-40-004 

(Selo FSC Reciclado) 

 

Para efeito do escopo desse trabalho, que não abrange o sistema de 

reciclados, esta cláusula 11.3 da Norma FSC-STD-40-004 não é aplicável. 
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7.4 PARTE IV: Requisitos Suplementares 

 

Em sua Parte IV, a norma FSC-STD-40-004 apresenta os requisitos 

suplementares, ou seja, trata das situações específicas, especialmente para as 

organizações que fazem subcontratos de parte das suas atividades ou até mesmo 

organizações que subcontratam a totalidade de seus processos. 

Apesar de não estar no escopo desse trabalho, vale comentar que é também 

na Parte IV que a Norma estabelece os critérios para a isenção para componentes 

secundários. 

 

Seção 12 da Norma FSC-STD-40-004 

(Subcontratação) 

 

A seção 12 da FSC-STD-40-004 estabelece os requisitos para a 

subcontratação ou terceirização de atividades. Estas rotinas, no cotidiano das 

organizações tem se tornado a cada dia bastante comum, pois visam atender as 

necessidades econômicas e tecnológicas. Porém, para a Organização certificada na 

Cadeia de Custódia FSC, alguns cuidados devem ser tomados. Como visto 

anteriormente, a palavra chave dessa Cadeia de Custódia é a rastreabilidade e, 

quando uma Organização necessita subcontratar algumas etapas de seu processo 

de produção, a garantia e a responsabilidade da manutenção desta rastreabilidade 

continuam sendo da Organização contratante, para efeitos da certificação do 

sistema FSC. 

Nas cláusulas que se seguem, serão apresentadas as rotinas, os registros 

necessários e os requisitos para se efetivar uma subcontratação de acordo com os 

requisitos da nora FSC-STD-40-004. 

Cabe enfatizar que o controle de terceiros não é algo simples de ser 

realizado, principalmente na área de atuação da Rosni, e esta foi principal razão 

para a formação da nova unidade de negócios da Rosni (a “Rosni Embalagens 

Ltda.”). 
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Cláusula 12.1 da Norma FSC-STD-40-004 

(Precondições para Subcontratação/terceirização) 

 

No planejamento da produção do produto pode ser detectada a necessidade 

de subcontratar terceiros para execução de algumas atividades ou até mesmo a 

totalidade do processo produtivo. Nesses casos a Organização contratante deve 

atender e garantir que a propriedade legal dos insumos que serão usados nesse 

processo subcontratado deverá ser de sua propriedade e assim que entregue ao 

subcontratado, a Organização abre mão dessa propriedade. 

É necessário, ainda, que se estabeleça um contrato de prestação de serviço 

e que nele esteja incluída uma cláusula estabelecendo a possibilidade do organismo 

certificador FSC, auditar esse processo terceirizado nas dependências do 

subcontratado. 

Para produtos semiacabados com “selo” FSC, a serem enviados aos 

terceiros, os pacotes/caixas que contenham os mesmos, devem ser identificados 

com o selo atendendo as condições estabelecidas para selos “off-product”. Como o 

produto passará por processos produtivos terceirizados, sempre que praticável, o 

selo FSC não deve ser afixado no produto e sim na embalagem de transporte do 

mesmo. 

Deve ser estabelecido pela Organização contratante, em sua sistemática de 

controle de documentos; instruções de trabalho referentes aos processos 

terceirizados e que essas sejam enviadas e seguidas pelo subcontratado. 

O sistema de controle da Rosni para os processos adquiridos externamente 

(terceirizados) enfatizam que o fornecedor realize o processo de acordo com as 

diretrizes estabelecidas pela Rosni, as quais incluem o registro desses insumos, os 

produtos obtidos (outputs) e a documentação de entrega. 

Quando a Rosni necessitar fazer uso de processos terceirizados, as 

diretrizes são estabelecidas em carta/contrato formalizada para cada serviço 

realizado. 
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Cláusula 12.2 da Norma FSC-STD-40-004 

(Mantendo a Rastreabilidade e a Pista de Documentos [paper trail]) 

 

Para manter a rastreabilidade dos processos subcontratados a Organização 

contratante deve elaborar um controle eficaz que garanta a rastreabilidade do 

material certificado FSC. Em hipótese nenhuma o material que esteja nas 

dependências do subcontratado pode ser misturado ou contaminado por outros 

materiais. 

A Organização contratante deve ainda, estabelecer em contrato que o 

subcontratado mantenha registros de todos os insumos recebidos da Organização 

contratante e destes insumos recebidos, mantenha registros das quantidades 

produzidas com eles. 

 

Cláusula 12.3 da Norma FSC-STD-40-004 

(Registros) 

 

A Organização deve, quando fizer uso de subcontratados na produção de 

produtos certificados FSC, estabelecer uma sistemática de forma a registrar 

detalhadamente todos os requisitos estabelecidos com esses subcontratados. 

Nesse registro deve constar no mínimo: a razão social do subcontratado, 

nomes de contatos nos diversos níveis da organização subcontratada, número do 

contrato ou do pedido. Deve ainda constar o tipo de produto a ser terceirizado e os 

critérios de escolha desses subcontratados, além de protocolar na certificadora que 

lhe audita estas informações. 

Quando a Rosni necessita fazer uso de processos terceirizados, as diretrizes 

são estabelecidas em carta/contrato formalizada para cada serviço realizado. 

 

Cláusula 12.4 da Norma FSC-STD-40-004 

(Emissão de Faturas) 

 

Para todo material certificado FSC, deve ser emitida uma fatura pela 

Organização contratante, descrevendo quais produtos daquela fatura foram 

produzidos em subcontratados. Deve constar nessa fatura, o número do certificado 

da Cadeia de Custódia da Organização contratante certificada. 
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Se, por alguma razão, a fatura não for emitida pela Organização contratante, 

a Norma FSC-STD-40-004 determina que os produtos pertencentes a esta fatura, 

não podem ser vendidos com declarações FSC. 

 

Cláusula 12.5 da Norma FSC-STD-40-004 

(Rotulagem) 

 

Para efeito do escopo desse trabalho, esta cláusula 12.5 da Norma FSC-

STD-40-004 não é aplicável. 

 

Cláusula 12.6 da Norma FSC-STD-40-004 

(Promoção) 

 

É fato que a marca FSC é reconhecidamente um excelente argumento de 

marketing para as organizações que efetivamente sejam possuidoras de sua 

certificação.  

Desta forma, para evitar o uso da marca FSC por organizações não 

certificadas e garantir a continuidade do valor do Selo FSC, a Organização 

certificada que necessite subcontratar uma organização não certificada deve 

estabelecer em contrato que a subcontratada não deverá usar as marcas registradas 

FSC para uso promocional. 

Tal restrição é estabelecida pela Rosni na carta/contrato formalizada para 

cada serviço realizado. 

 

Cláusula 12.7 da Norma FSC-STD-40-004 

(Proibição de Subcontratação por Parte do Subcontratado) 

 

Outra proibição que a Organização certificada FSC deve fazer constar em 

seu contrato é que o subcontratado, em hipótese alguma, repasse a outras pessoas 

ou empresas o contrato efetivado com a Organização certificada FSC. 

Também neste caso a Rosni formalizada na carta/contrato de cada serviço a 

proibição do repasse do serviço contratado. 
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Seção 13 da Norma FSC-STD-40-004 

(Componentes Secundários) 

 

Para efeito do escopo desse trabalho, esta seção 13 da Norma FSC-STD-

40-004 não é aplicável. 
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8 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE E FSC-CoC INTEGRADOS 

 

Em que pesem os vários métodos de otimização dos quadros funcionais aos 

quais as organizações, especialmente as de grande porte, passaram nas últimas 

décadas, bem ou mal, conseguiram manter suas estruturas de departamentos – 

administrativos, engenharia, qualidade, dentre outros. Sendo assim, as organizações 

continuaram delegando as responsabilidades daquelas atividades e necessidades 

que conceitualmente eram “inerentes” a esses departamentos. Desta forma quando 

surgiram os primeiros sistemas de gestão da qualidade, as organizações definiram a 

responsabilidade pela implantação e manutenção do SGQ aos departamentos ou 

setores da qualidade. 

De forma análoga, nas grandes organizações, quando surgiram os sistemas 

de gestão ambientais, os departamentos das áreas ambientais foram os designados 

a implantar e manter esses sistemas. 

Ocorre que especialmente nas organizações de grande porte, nem sempre 

esses setores responsáveis estavam localizados fisicamente na mesma planta ou 

não havia representantes em todas as unidades de uma corporação. Com sistemas 

de gestão criados por departamentos diferentes e que muitas vezes não estavam na 

mesma planta industrial, a comunicação entre os coordenadores de sistemas 

diferentes, eram truncadas e somente os aspectos inerentes ao trato estabelecidos 

nos procedimentos eram discutidos. Criavam-se rotinas, documentos e registros 

totalmente diferentes para atividades semelhantes. Horas e mais horas de 

treinamentos e capacitação eram dispendidas para capacitar os colaboradores em 

atividades gêmeas. 

Nas organizações de médio e pequeno porte, onde as atividades são 

normalmente atribuídas a um grupo menor de colaboradores, fatos como o descrito 

também ocorriam, embora por razões diferentes. Era muito comum a ocorrência de 

diversos documentos tratarem de rotinas bastante parecidas, devido à falta de 

conhecimento ou de especialistas que fornecem o suporte necessário.  

Esses fatos começaram a chamar a atenção dos coordenadores dos 

sistemas de gestão. 

Somando-se a isso, ocorreu também um gradativo aumento das exigências 

do mercado e de legislações específicas, promovendo a necessidade de alterações 

nos sistemas de gestão, no sentido do atendimento aos requisitos normativos. 
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Adicionalmente a chegada das normas de responsabilidade social e saúde e 

segurança praticamente inviabilizou a gestão dos sistemas da forma como vinham 

sendo administrados. 

Pressionadas por diversas auditorias internas e externas, documentação, 

acompanhamento das ações oriundas das várias auditorias, a saída encontrada por 

algumas organizações foi a de unificar os sistemas de gestão, aproveitando o que 

de melhor cada sistema pudesse oferecer, deixando as particularidades inerentes de 

cada sistema para serem tratadas no âmbito do específico SG; diminuindo 

sensivelmente o volume de documentação, registros e auditorias. Devido ao 

sucesso alcançado com a implementação de Sistemas de Gestão Integrados; 

rapidamente as organizações foram adotando esse método obtendo uma economia 

substancial de tempo, esforço, rotinas, além de resultados bastante satisfatórios. 

Com o advento dos SGI, ocorreu também uma pressão das organizações 

sobre as entidades geradoras das normas de gestão, para torna-las mais amigáveis 

umas com as outras e, desta forma, facilitar suas integrações. 

Em resposta a essa necessidade, as entidades geradoras das normas, 

quando da ocorrência das revisões, aproveitavam a oportunidade para que fosse 

possível, com um mínimo de esforço, a convivência entre normas dentro de um 

sistema de gestão integrado. 

 

8.1 Os Benefícios em se Integrar Sistemas de Gestão 

 

Unificar sistemas aparentemente incompatíveis; a primeira vista nos parece 

uma tarefa difícil de concluir com sucesso. Porém, o conceito do sistema de gestão 

integrado (SGI) é de simples entendimento. Tendo o conhecimento e os cuidados 

necessários em sua implementação, torna-se numa poderosa ferramenta a qual os 

seus gestores poderão usufruir no sentido de contribuir para a obtenção de 

resultados positivos para as organizações. 

Segundo NETO, TAVARES e HOFFMANN (2008, p.236) os principais 

benefícios de um Sistema de Gestão Integrados são: 

 

a) Redução de custos: 

Não existirá a necessidade de realização de múltiplas auditorias e toda a 

preparação que elas acarretam; assim como a existência de um único 
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sistema de controle de documentos e registros e a centralização da 

gestão do sistema; 

b) Redução da duplicidade: 

Com o SGI, a simplicidade dos sistemas únicos volta a ter lugar nas 

organizações com múltiplas certificações, pois a documentação 

distribuída torna-se única. 

c) Redução dos conflitos: 

Com uma única documentação evitam-se informações conflitantes, 

causando menos não conformidades, revisões e equívocos nas 

prioridades; 

d) Menor dispêndio da Alta Direção em sua participação nos SG: 

Com um SGI haverá a necessidade de uma reunião de análise crítica, 

uma auditoria interna e uma externa; 

e) Melhoria da comunicação: 

Com um único conjunto de objetivos e metas haverá uma melhor 

integração de todos os colaboradores; 

f) Melhoria do desempenho da organização: 

Tendo o SGI uma estrutura organizacional única para a melhoria da 

qualidade, ligada aos objetivos unificados, certamente contribuirá para a 

melhoria contínua das organizações. 

 

Visto isso, pode-se dizer que integrar sistemas não se limita a juntar a 

documentação de sistemas distintos, mas aproveitar o que de melhor cada sistema 

possui individualmente, obtendo como principal resultado o aprimoramento da 

eficácia e da eficiência do sistema de gestão integrado. 

 

8.2 Elementos Comuns aos Sistemas de Gestão de Cadeia de Custódia (FSC) e 

Qualidade (ISO 9001) 

 

Estruturalmente, os sistemas de Gestão de Cadeia de Custódia (FSC) e de 

Qualidade (ISO 9001) possuem estruturas que pouco se assemelham. No entanto, 

ambos requerem um controle da documentação e dos registros; que sejam definidas 

a autoridade e responsabilidade e que a organização defina as competências, os 
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treinamentos e a conscientização necessários para o atendimento dos requisitos 

normativos. 

Nesse sentido ainda, requerem que haja um planejamento para a realização 

do produto e que possua um ambiente de trabalho que propicie o atingimento do 

estabelecido neste planejamento. No planejamento, devem estar definidos também 

os requisitos relacionados ao produto e como deve ser a comunicação com o cliente. 

Ambos os sistemas necessitam que sejam estabelecidos os critérios para a 

aquisição dos produtos, sua identificação, o nível de controle e de rastreabilidade 

necessários. Por fim é requerido um monitoramento e medição dos processos e dos 

produtos para a verificação do atingimento dos objetivos, bem como a tomada de 

ações para as correções que se façam necessárias. 

 

8.3 Os métodos para a Implantação de um Sistema de Gestão Integrado 

 

Existem diversas metodologias para promover a integração de sistemas de 

gestão. Trataremos neste trabalho dos dois métodos mais utilizados – integração por 

requisitos e por processos – os quais foram adotados na Rosni, quando da 

integração do sistema de gestão da qualidade ISO 9001 – já implementado e 

certificado – e o recém-chegado, mas ainda não implementado FSC. 

 

8.3.1 Integração por requisitos 

 

Segundo Vitoreli (2011), a integração por requisitos consiste da comparação 

entre os requisitos das normas referentes aos sistemas que se deseja integrar. 

Comparando os requisitos entre as normas, definem-se os que possuem as maiores 

correlação; elege-se o mais exigente e, deste ponto em diante, esses requisitos são 

tratados como se fossem de uma única norma. Para aqueles requisitos específicos, 

os quais não possuem correlação entre as normas, devem ser tratados 

individualmente. 

Vitoreli (2011) apresenta como os requisitos mais comumente integrados em 

um sistema de gestão o controle de documentos, o controle de registros, os 

objetivos, o manual, a análise crítica da direção e a comunicação interna. 
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8.3.2 Integração por Processos 

 

Conforme descreve Vitoreli (2011), a grande vantagem do método de 

integração por processos reside na facilidade de adequar o SGI existente as normas 

que possivelmente serão adotadas pela Organização no futuro. 

Para ilustrar esse método de integração, Vitoreli (2011) apresenta um 

processo (fluxograma) desenvolvido por Karapetrovic (citado por Vitoreli) para a 

integração de sistemas por processos: 

 

Figura 9: Fluxograma para a implementação de um sistema de gestão integrado 

 

Fonte: Vitoreli (2011) 
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No processo de integração dos sistemas apresentado no fluxograma, são de 

responsabilidade da alta direção da Organização a definição do grau de importância 

da integração, sua viabilidade e a escolha do método que será empregado. 

A próxima etapa deve ser a definição das responsabilidades e funções 

envolvidas. Ainda nesta etapa, deve ser avaliada a integração da documentação, 

seguidos dos objetivos específicos, dos recursos e processos envolvidos. 

Como última etapa descrita no fluxograma, da figura 9, deve ser medida a 

melhoria do sistema de gestão que pode ser feita de forma quantitativa ou 

qualitativa. 
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9 SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO NA CARTONAGEM ROSNI 

 

O Capítulo 4 deste trabalho descreve a história da Rosni, desde a sua 

fundação até os dias de hoje. Descreve ainda sua evolução tecnológica e a visão de 

mercado da Organização. Evidencia uma postura vanguardista de sua 

administração, procurando manter a Organização no que há de mais moderno, seja 

no que tange a equipamentos tecnológicos, seja na gestão de seus processos 

produtivos, procurando ser uma empresa de ponta no setor gráfico de cartonagem. 

Sendo assim, tendo seu sistema de gestão da qualidade certificado pela 

ISO 9001:2008 desde o ano de 2008; assim que o corpo diretivo da Rosni percebeu 

uma sondagem por parte de seus clientes, indagando sobre a certificação pela 

norma de cadeia de custódia FSC-STD-40-004, prontamente decidiu que deveria 

fornecer seus produtos com o sistema de gestão da cadeia de custódia FSC. 

Com esta decisão, a pergunta que veio a mente do corpo diretor foi “como 

seria possuir dois sistemas de gestão baseados nas normas ISO 9001:2008 e  

FSC-STD-40-004 e o que poderia advir com desta condição”? 

Neste capítulo serão apresentadas as fases que compreenderam esse 

processo e a principal dúvida do corpo diretivo da Rosni transcrita na questão do 

parágrafo anterior. 

 

9.1 A necessidade da empresa – motivação 

 

Como já mencionado na introdução deste capítulo, a decisão de certificar a 

empresa com duas normas diferentes, deveu-se, num primeiro momento ao 

questionamento do mercado de cartonagem, mas não foi esse um motivo isolado. 

Avaliando toda a conjectura do mercado em que a Rosni atua a certificação 

FSC-CoC, por si só reforçaria a imagem da Organização, ligada a preocupação com 

o meio ambiente, principalmente na preservação de florestas. Outro ponto decisório 

foi que os clientes da Rosni poderiam contar com um fornecedor que lhes desse a 

confiabilidade de fornecimento de produtos – embalagens, cartonagens, etc. –, que 

iriam compor seus produtos finais, de uma forma mais sustentável em relação ao 

uso de recursos naturais. 

Com o aumento exponencial das certificações da cadeia de custódia FSC, 

principalmente pelo interesse das organizações potencialmente consumidoras dos 
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produtos da Rosni, a obtenção do “selo” FSC-CoC, seria uma vantagem a mais no 

momento de uma venda. Com isso a expectativa do aumento de mercado para 

Rosni foi considerada. 

 

9.2 Diretrizes da Organização 

 

Avaliando as duas possibilidades – um sistema de gestão para cada norma 

ou um sistema de gestão integrado – a alta direção da Rosni, definiu, como primeira 

diretriz que os sistemas deveriam ser integrados, enfatizando a necessidade de 

elaboração de um modelo o mais enxuto possível. A ideia foi a de minimizar ao 

máximo o uso dos recursos, aproveitando tudo o que fosse possível do SGQ12, já 

bastante conhecido e incorporado pelos colaboradores. 

A segunda diretriz foi que durante o planejamento e implementação do novo 

sistema, fosse adotada a mesma sistemática utilizada na oportunidade de 

implementação do sistema de gestão da qualidade, ou seja, “atender aos requisitos 

da FSC-CoC de forma consistente”. 

Deveria ser contratado um consultor externo com conhecimentos em 

sistemas de gestão integrados – especialmente qualidade e FSC. Esse consultor, 

deveria formar um grupo de trabalho composto por membros dos departamentos 

chave nos processos envolvidos. No estabelecimento deste grupo, a representante 

já nomeada para o SGQ, seria também a facilitadora deste trabalho, reportando-se à 

direção, juntamente com o consultor contratado, o andamento das atividades. 

 

9.3 Metodologias utilizadas 

 

Por serem consideradas complementares uma da outra, foram adotadas as 

duas metodologias mais utilizadas. Primeiramente aplicou-se a integração por 

requisitos que posteriormente foi complementada com a integração baseada nos 

processos estabelecidos. 

 

 

                                                             
12

 Devido a uma peculiaridade da Rosni, os colaboradores absorveram de uma forma bastante 
positiva a sigla SGQ – Sistema de Gestão da Qualidade – que a alta direção optou por não alterar 
para SGI – Sistema de Gestão Integrado quando da integração Qualidade/FSC. 
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9.3.1 Integração por requisitos 

 

A primeira atividade foi efetuar uma planilha listando todos os requisitos das 

normas e efetuar um estudo que apontasse suas similaridades e casos específicos. 

Deste estudo resultou a elaboração de uma tabela onde foi possível apresentar 

todos os requisitos possíveis de serem integrados e quais necessitariam de um 

tratamento diferenciado. 

Esta tabela é apresentada neste trabalho como tabela 5. 

Tabela 5: Correlação dos requisitos de gestão das normas FSC-STD-40-004, ISO 9001 

NORMA FFSSCC--SSTTDD--4400--000044  (versão 2) NORMA IISSOO  99000011 (2008) 

PARTE I:  Requisitos Universais  

 1 Gestão da qualidade  TÍTULO 

 1.1 Responsabilidades TÍTULO 

  1.1.1   5.5.2 Representante da direção 

  1.1.2   6.2.2 Competência, treinamento e conscientização 

 1.2 Procedimentos TÍTULO 

  1.2.1 
 4.1. Requisitos gerais 
 4.2. Requisitos de documentação 
  4.2.1  Generalidades 

  1.2.2 
  5.5.1 Responsabilidade e autoridade 
  6.2.2 Competência, treinamento e conscientização 

 1.3 Treinamento TÍTULO 

  1.3.1   6.2.2 Competência, treinamento e conscientização 

  1.3.2 
  6.2.2 - e) Competência, treinamento e conscientização 
  4.2.4 Controle de registros 

 1.4 Registros TÍTULO 

  1.4.1   4.2.1 - d)  Generalidades 

  1.4.2   4.2.4  Controle de registros 

 1.5 Compromisso com valores FSC TÍTULO 

  1.5.1   5.5.1  Responsabilidade e autoridade 

  1.5.2   5.5.1  Responsabilidade e autoridade 

 1.6 Saúde e Segurança Ocupacional TÍTULO 

  1.6.1  6.4 Ambiente de Trabalho 

2  Escopo do Sistema de Cadeia de Custódia TÍTULO 

 2.1 Grupos de produtos 
  7.2.1 - d) Determinação dos requisitos relacionados ao produto 

  7.2.3  Comunicação com o cliente 

 2.2 Terceirização Ver Parte IV da FSC-STD-40.004 

3  Compra de materiais TÍTULO 

 3.1 Especificações de insumos   7.4.2 Informações de aquisição 

 3.2 Validação do fornecedor   7.4.1 Processo de aquisição 

 3.3 Compra de material não certificado  

 3.4 Geração de matéria-prima no local (“site”)  
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NORMA FFSSCC--SSTTDD--4400--000044  (versão 2) NORMA IISSOO  99000011 (2008) 

4  Recebimento de materiais e armazenamento TÍTULO 

 4.1 Identificação de insumos   7.4.3 Verificação do produto adquirido 

 4.2 Separação   7.5.3  Identificação e rastreabilidade 

 4.3 Preocupações quanto a material 
etiquetado 

  7.5.3 Identificação e rastreabilidade 
  7.5.5 Preservação do produto 

5  Controle de volume  TÍTULO 

 5.1  Fatores de conversão  

  5.1.1   7.5.1  Controle de produção e prestação de serviço 

  5.1.2  7.1  Planejamento da realização do produto 

 5.2  Balanço de material  

  5.2.1   7.5.1  Controle de produção e prestação de serviço 

  5.2.2   8.2.3  Monitoramento e medição dos processos 

 5.3  Determinação de declarações FSC  

  5.3.1 
   7.2.1  Determinação dos requisitos relacionados ao produto 

  7.5.3  Identificação e rastreabilidade 

  5.3.2  

6  Vendas e entrega   

 6.1  Identificação dos outputs (produtos) vendidos 
com declaração FSC 

 

  6.1.1   7.2.3  Comunicação com o cliente 

  6.1.2   7.2.3  Comunicação com o cliente 

  6.1.3   7.2.3  Comunicação com o cliente 

 6.2  Rotulagem de produtos vendidos com 
declaração FSC 

 

  6.2.1   7.5.1  Controle de produção e prestação de serviço 

  6.2.2   7.5.1  Controle de produção e prestação de serviço 

 6.3  Fornecimento de Madeira Controlada FSC  

PARTE II:  Sistemas para controlar 
declarações FSC 

 

7  Sistema de transferências   

 7.1  Especificação de períodos de declaração ou 
ordens de serviço 

 7.1  Planejamento da realização do produto 

 7.2  Insumos com declarações FSC idênticas  7.1  Planejamento da realização do produto 

 7.3  Insumos com diferentes declarações FSC  

8  Sistema de porcentagens   

9  Sistema de créditos   

PARTE III:  Rotulagem  

10  Requisitos gerais para rotulagem  

 10.1  Aplicação dos selos FSC 
 7.1  Planejamento da realização do produto 
  7.2.3  Comunicação com o cliente 

11  Elegibilidade à rotulagem  

 11.1  Selo FSC „100%‟  

 11.2  Selo FSC „Fontes Mistas‟   7.2.1  Determinação dos requisitos relacionados ao produto 

  11.2.1    7.5.3  Identificação e rastreabilidade 
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NORMA FFSSCC--SSTTDD--4400--000044  (versão 2) NORMA IISSOO  99000011 (2008) 

  11.2.2  

  11.2.3  

 11.3  Selo FSC „Reciclado‟  

PARTE IV:   Requisitos Suplementares   

12  Subcontratação  4.1.  Requisitos gerais 

 12.1  Precondição para 
subcontratação/terceirização 

 4.1.  Requisitos gerais 

 12.2  Mantendo a rastreabilidade e a fluxo de 
registro de documentos (paper trail) 

 4.1.  Requisitos gerais 
  7.5.3  Identificação e rastreabilidade 

 12.3  Registros 
 4.1.  Requisitos gerais 
  7.4.1  Processo de aquisição 

 12.4  Emissão de faturas 
 4.1.  Requisitos gerais 
  7.2.3  Comunicação com o cliente 

 12.5  Rotulagem  

 12.6  Promoção   7.4.1  Processo de aquisição 

 12.7  Proibição de subcontratação por parte do 
subcontratado 

  7.4.1  Processo de aquisição 

13  Componentes secundários  

Fonte: Rosni 

 

9.3.2 Integração por processo 

 

Tendo como base o resultado obtido na correlação entre os requisitos das 

duas normas, foi possível a elaboração de um planejamento inicial contemplando 

quais deveriam ser as ações necessárias para a adequação de novos documentos e 

registros. Obviamente esse planejamento inicial levou em conta a avaliação dos 

processos já existentes na Rosni e, com isso, de forma definitiva, terminar o 

planejamento inicial e determinar as ações necessárias para a adequação e 

integração dos sistemas de gestão. 

Nessa etapa foi utilizada novamente a metodologia de organização, 

interação e avaliação dos processos recomendada pela IATF13. 

Esta recomendação do IATF é a mesma descrita no capítulo 5 deste 

trabalho, quando da interpretação da Norma ISO 9001:2008, cláusula 4.1 

(Requisitos Gerais). 

                                                             
13

 A IAF é formada por um grupo de fabricantes de automóveis e suas respectivas associações 
[BMW Group, Grupo Chrysler, Daimler AG, Grupo Fiat Automóveis, Ford Motor Company, General 
Motors Company), a PSA Peugeot Citroën, Renault SA, a Volkswagen AG e fabricantes de 
veículos a associações comerciais respectivas - AIAG (EUA ), ANFIA (Itália), FIEV (França), 
SMMT (Reino Unido) e VDA (Alemanha)]. O objetivo desse grupo foi o de melhorar a qualidade de 
toda a cadeia formadora de seus produtos. 
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Na avaliação dos processos verificou-se que não haveria a necessidade de 

alteração em sua nomenclatura continuando a dividir os processos em: 

 

 POC – Processos Orientados ao Cliente; 

 PA – Processos de Apoio; 

 PG – Processos de Gestão. 

 

Esta decisão, além de ter sido a mais lógica, posteriormente viria facilitar a 

integração devido à familiaridade já observada pelos colaboradores da Rosni, 

reduzindo em muitas horas os treinamentos de capacitação, bastando uma breve 

explanação focada somente nas mudanças. 

A tabela 1, mencionada no capítulo 5 na cláusula 0.2 (Abordagem por 

Processo) e apresentada na cláusula 4.1 (Requisitos Gerais) do mesmo capítulo 

deste trabalho, apresenta a identificação de todos os processos da Rosni. 

 

9.3.3 Correlação entre as normas e a documentação Rosni 

 

Como resultado das avaliações por requisitos e por processos, foi elaborada 

uma tabela (ver tabela 6) das correlações entre os requisitos de gestão das normas 

FSC-STD-40-004, da ISO 9001:2008 e a documentação do SGQ (e por decorrência, 

os processos POC, PA e PG) da Rosni. 

Com essas informações, foi finalizado o planejamento das ações 

necessárias para adequação, treinamentos e verificação. 
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Tabela 6: Correlação dos requisitos de gestão das normas FSC-STD-40-004, ISO 9001 e documentos do SGQ 

NORMA FSC-STD-40-004 (versão 2) NORMA ISO 9001 (2008) Documentos do SGQ da Rosni 

PARTE I:  Requisitos Universais   

 1  Gestão da qualidade  TÍTULO --- 

  1.1  Responsabilidades TÍTULO --- 

   1.1.1    5.5.2  Representante da direção MQ-01 

   1.1.2    6.2.2  Competência, treinamento e conscientização MQ-01 / IT-RH-01 

  1.2  Procedimentos TÍTULO --- 

   1.2.1 
  4.1.  Requisitos gerais 
  4.2.  Requisitos de documentação 
   4.2.1  Generalidades 

MQ-01 

   1.2.2 
   5.5.1  Responsabilidade e autoridade 
   6.2.2  Competência, treinamento e conscientização 

MQ-01 / PSQ-QUA-02 

  1.3  Treinamento TÍTULO --- 

   1.3.1    6.2.2  Competência, treinamento e conscientização MQ-01 / IT-RH-01 

   1.3.2 
   6.2.2 - e)  Competência, treinamento e conscientização 
   4.2.4  Controle de registros 

MQ-01 / IT-RH-01 / PSQ-QUA-03 

  1.4  Registros TÍTULO --- 

   1.4.1    4.2.1 - d)  Generalidades MQ-01 

   1.4.2    4.2.4  Controle de registros PSQ-QUA-03 

  1.5  Compromisso com valores FSC TÍTULO --- 

   1.5.1    5.5.1  Responsabilidade e autoridade (FSC-POL-01-004) 

   1.5.2    5.5.1  Responsabilidade e autoridade MQ-01 

  1.6  Saúde e Segurança Ocupacional TÍTULO --- 

   1.6.1   6.4  Ambiente de Trabalho MQ-01 

 2  Escopo do Sistema de Cadeia de Custódia TÍTULO --- 

  2.1  Grupos de produtos 
   7.2.1 - d)  Determinação dos requisitos relacionados ao produto 
   7.2.3  Comunicação com o cliente 

MQ-01 / site www.rosni.com.br  

  2.2  Terceirização Ver Parte IV da FSC-STD-40.004 --- 

 3  Compra de materiais TÍTULO --- 

  3.1  Especificações de insumos    7.4.2  Informações de aquisição MQ-01 / IT-COMP-01 

  3.2  Validação do fornecedor    7.4.1  Processo de aquisição MQ-01 / IT-COMP-01 

  3.3  Compra de material não certificado  NÃO APLICÁVEL À ROSNI 

http://www.rosni.com.br/
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NORMA FSC-STD-40-004 (versão 2) NORMA ISO 9001 (2008) Documentos do SGQ da Rosni 

  3.4  Geração de matéria-prima no local (“site”)  NÃO APLICÁVEL À ROSNI 

 4  Recebimento de materiais e armazenamento TÍTULO --- 

  4.1  Identificação de insumos    7.4.3  Verificação do produto adquirido IT-COMP-01 

  4.2  Separação    7.5.3  Identificação e rastreabilidade 
MQ-01 e instruções de produção  
(IT-PROD-xx). 

  4.3  Preocupações quanto a material etiquetado 
   7.5.3  Identificação e rastreabilidade 
   7.5.5  Preservação do produto 

MQ-01 

 5  Controle de volume  TÍTULO --- 

  5.1  Fatores de conversão  --- 

   5.1.1    7.5.1  Controle de produção e prestação de serviço MQ-01 

   5.1.2   7.1  Planejamento da realização do produto MQ-01 

  5.2  Balanço de material  --- 

   5.2.1    7.5.1  Controle de produção e prestação de serviço MQ-01 

   5.2.2    8.2.3  Monitoramento e medição dos processos MQ-01 

  5.3  Determinação de declarações FSC  --- 

   5.3.1 
   7.2.1  Determinação dos requisitos relacionados ao produto 
   7.5.3  Identificação e rastreabilidade 

MQ-01 

   5.3.2  NÃO APLICÁVEL À ROSNI 

 6  Vendas e entrega   --- 

  6.1  Identificação dos outputs (produtos) vendidos com declaração FSC  --- 

   6.1.1    7.2.3  Comunicação com o cliente MQ-01 / IT-FAT-01 

   6.1.2    7.2.3  Comunicação com o cliente MQ-01 / IT-FAT-01 

   6.1.3    7.2.3  Comunicação com o cliente MQ-01 

  6.2  Rotulagem de produtos vendidos com declaração FSC  --- 

   6.2.1    7.5.1  Controle de produção e prestação de serviço MQ-01 

   6.2.2    7.5.1  Controle de produção e prestação de serviço MQ-01 

  6.3  Fornecimento de Madeira Controlada FSC  NÃO APLICÁVEL À ROSNI 

PARTE II:  Sistemas para controlar declarações FSC   

 7  Sistema de transferências   --- 

  7.1  Especificação de períodos de declaração ou ordens de serviço   7.1  Planejamento da realização do produto MQ-01 

  7.2  Insumos com declarações FSC idênticas   7.1  Planejamento da realização do produto MQ-01 

  7.3  Insumos com diferentes declarações FSC  NÃO APLICÁVEL À ROSNI 
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NORMA FSC-STD-40-004 (versão 2) NORMA ISO 9001 (2008) Documentos do SGQ da Rosni 

 8  Sistema de porcentagens   NÃO APLICÁVEL À ROSNI 

 9  Sistema de créditos   NÃO APLICÁVEL À ROSNI 

PARTE III:  Rotulagem   

 10  Requisitos gerais para rotulagem  --- 

  10.1  Aplicação dos selos FSC 
  7.1  Planejamento da realização do produto 
   7.2.3  Comunicação com o cliente 

MQ-01 

 11  Elegibilidade à rotulagem  --- 

  11.1  Selo FSC „100%‟  NÃO APLICÁVEL À ROSNI 

  11.2  Selo FSC „Fontes Mistas‟    7.2.1  Determinação dos requisitos relacionados ao produto 
MQ-01 

   11.2.1    7.5.3  Identificação e rastreabilidade 

   11.2.2  NÃO APLICÁVEL À ROSNI 

   11.2.3  NÃO APLICÁVEL À ROSNI 

  11.3  Selo FSC „Reciclado‟  NÃO APLICÁVEL À ROSNI 

PARTE IV:   Requisitos Suplementares    

 12  Subcontratação   4.1.  Requisitos gerais MQ-01 

  12.1  Precondição para subcontratação/terceirização   4.1.  Requisitos gerais MQ-01 

  12.2  Mantendo a rastreabilidade e a fluxo de registro de documentos 
  4.1.  Requisitos gerais 
   7.5.3  Identificação e rastreabilidade 

MQ-01 

  12.3  Registros 
  4.1.  Requisitos gerais 
   7.4.1  Processo de aquisição 

MQ-01 

MQ-01 / IT-COMP-01 

  12.4  Emissão de faturas 
  4.1.  Requisitos gerais 
   7.2.3  Comunicação com o cliente 

MQ-01 / IT-FAT-01 

  12.5  Rotulagem  NÃO APLICÁVEL À ROSNI 

  12.6  Promoção    7.4.1  Processo de aquisição 
IT-COMP-01 

  12.7  Proibição de subcontratação por parte do subcontratado    7.4.1  Processo de aquisição 

 13  Componentes secundários  NÃO APLICÁVEL À ROSNI 

Fonte: Rosni 
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9.3.4 Capacitação dos colaboradores 

 

Como as alterações e adaptações nas rotinas de trabalho foram de baixo 

impacto, optou-se pela capacitação dos colaboradores por treinamentos internos 

ministrados pela equipe de implantação do SGQ. 

Esses treinamentos foram compostos por três grupos. O primeiro grupo foi 

consistiu de treinamentos de familiarização com a norma FSC-STD-40-004 e seus 

requisitos; o segundo grupo foi de treinamentos da integração dos dois sistemas e o 

terceiro grupo foi constituído de treinamentos operacionais – naqueles processos 

que requereram modificações. 

 

9.3.5 Verificação da eficácia do sistema de gestão integrado 

 

Já em operação, havia a necessidade de verificar a eficácia do sistema de 

gestão integrado da Rosni e foi utilizada a metodologia tradicional para este tipo de 

verificação que são as auditorias de sistema de gestão. 

Primeiramente foi realizada a auditoria interna e, para que houvesse uma 

maior confiabilidade deste processo de verificação, o grupo diretor da Rosni optou 

por contratar um auditor terceirizado, capacitado em sistemas de gestão integrados. 

Esta decisão trouxe para a auditoria interna algumas vantagens, das quais se pode 

destacar: 

 

 Não houve a necessidade de selecionar, capacitar e qualificar auditores 

internos em sistemas de gestão integrados, pois isso demandaria tempo e 

a Organização contaria com auditores com pouca experiência; 

 Eliminação dos erros, vícios e parcialidade que comumente ocorrem com 

auditores internos, devido sua inexperiência e o seu envolvimento no 

cotidiano da Organização; 

 Com um auditor terceirizado, foi possível contar com um profissional com 

experiência em auditorias, em particular com auditorias de FSC-CoC e 

com sistemas de gestão integrados, propiciando com isso uma visão 

objetiva e imparcial do SGI; 
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Realizada a auditoria interna, foram apontadas algumas necessidades de 

melhorias no sentido de tornar o sistema de gestão integrado preparado para a 

auditoria de certificação. 

As auditorias de 3ª parte (certificação), feitas por duas entidades 

internacionais diferentes de certificação, trouxe a comprovação de que a sistemática 

estabelecida foi eficaz, tanto pela manutenção da certificação pela norma 

ISO 9001:2008 (ver certificado no Anexo A) bem como pela obtenção da certificação 

FSC-CoC (ver certificados nos Anexos B e C). 

 

9.3.6 Os benefícios advindos do sistema de gestão integrado para a Rosni 

 

Utilizando os tópicos elencados por NETO, TAVARES e HOFFMANN 

apresentados em 8.1, foram detectados na Rosni, os seguintes benefícios com a 

integração dos sistemas: 

 

a) Redução de custos: 

Ocorreu somente uma auditoria interna e uma externa, reduzindo em 

50% toda a preparação que elas acarretam e a necessidade de 

contratação do auditor terceirizado com um custo menor devido a um 

número de horas de auditoria e emissão do relatório e ações também 

menor; 

b) Redução da duplicidade: 

Com o aproveitamento de grande parte da documentação advinda do 

SGQ ISO 9001:2008, a Rosni conseguiu uma considerável redução na 

necessidade de emissão, revisão, controle e distribuição dos 

documentos e registros; 

c) Redução dos conflitos: 

Durante as auditorias – interna e externa – não foi apontado nenhuma 

condição conflitante na documentação da Rosni; 

d) Menor dispêndio da Alta Direção em sua participação nos SG: 

Houve a necessidade de realização de uma única reunião de análise 

crítica, além da participação da alta direção somente na auditoria interna 

e na externa; 

 



175 

 

e) Melhoria da comunicação: 

Ficou estabelecido pela alta direção da Rosni, um único conjunto de 

objetivos e metas o que colaborou para uma melhor integração de todos 

os colaboradores; 

f) Melhoria do desempenho da organização: 

Em relação ao fluxo e controle dos processos simplicidade e unicidade 

operacional, a melhoria no desempenho da Rosni foi evidente. No 

aspecto econômico, é difícil uma avaliação concreta devido a falta de 

estatísticas confiáveis sobre o mercado ao qual a Rosni participa. O fato 

é que, de janeiro a outubro de 2012, 19% das vendas efetuadas pela 

Rosni, os clientes solicitaram produtos com o selo FSC-CoC, incluindo 

clientes que tradicionalmente utilizam como critério de qualificação de 

fornecedores a posse do certificado ISO 9001. 

 

 



176 

 

REFERÊNCIAS 

 
AMAZONARIUM. Tripé da Sustentabilidade. Alta Floresta, MT: Figura do Tripé, 

2012. Disponível em: <http://www.amazonarium.com.br/blog/?p=204>. Acesso em: 3 
mai. 2012. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 9000: Sistemas de 
gestão da qualidade – Fundamentos e vocabulário. Rio de Janeiro: ABNT, 2005. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 9001: Sistemas de 

gestão da qualidade – Requisitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2008. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 10012: Sistemas 
de gestão de medição – Requisitos para os processos de medição e equipamentos 
de medição. Rio de Janeiro: ABNT, 2004. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 19011: Diretrizes 
para auditoria de sistemas de gestão. Rio de Janeiro: ABNT, 2012. 
 
BARÇANTE, Luiz Cezar. Qualidade Total: uma visão brasileira. Rio de Janeiro: 

Campus, 1998. 200p. 
 
CENTRO DE INFORMAÇÃO METAL MECÂNICA. Definição de monitoramento. 
Florianópolis: Dicionário da qualidade, 2012. Disponível em: 
<http://www.cimm.com.br/portal/verbetes/listar_letra_ql?q=monitoramento>. Acesso 
em: 14 abr. 2012. 
 
CENTRO DE INFORMAÇÃO METAL MECÂNICA. Definição de medição. 

Florianópolis: Dicionário da qualidade, 2012. Disponível em: 
<http://www.cimm.com.br/portal/verbetes/listar_letra_ql?q=medicao>. Acesso em: 14 
abr. 2012. 
 
CIANFRANI, Charles A.; TSIAKALS, Joseph J.; WEST, John E. ISO 9001:2000 
Explained. 2 ed. Milwaukee, Wisconsin, EUA: ASQ, 2001. 214p. 

 
CROFT, Nigel. ISO 9001:2008 - Pequenas Mudanças, Grandes Oportunidades. São 

Paulo: Banas, 2009. 108p. 
 
DEMING, William Edwards. Qualidade: a revolução da administração. Rio de 
Janeiro: Marques-Saraiva, 1990. 370p. 
 
ELETRONIC GRAPHICS SOLUTIONS & SERVICES. O que é workflow. Cotia, SP: 

EGSS, 2012. Disponível em: <http://egss.com.br/oque-workflow.html>. Acesso em: 5 
abr. 2012. 
 
FOREST STEWARDSHIP COUNCIL. FSC-STD-40-004. Norma para certificação de 

cadeia de custódia FSC. Brasília: FSC, 2011. 
 
FOREST STEWARDSHIP COUNCIL. FSC-STD-40-005. Norma para aquisição, pela 
empresa, de madeira controlada FSC. Brasília: FSC, 2007. 



177 

 

FOREST STEWARDSHIP COUNCIL. FSC-STD-40-007. Norma para aquisição de 

material recuperado para uso em grupos de produtos FSC ou em projetos 
certificados de acordo com o FSC. Brasília: FSC, 2007. 
 
FOREST STEWARDSHIP COUNCIL. FSC-STD-50-001. Requisitos para uso das 

marcas registradas do FSC por portadores de certificados. Brasília: FSC, 2010. 
 
HOYER, Brooke B.Y.; HOYER, R.W. What is quality. Quality Progress Magazine. 
Chicago, EUA, p53 a 62, julho 2001. 
 
HOYLE, David. ISO 9000 Quality systems handbook. 6 ed. Oxford, UK: Elsevier, 

2009. 802p. 
 
IATF. About the International Automotive Task Force. Frankfurt. Alemanha, 2012. 
Disponível em: <http://www.iatfglobaloversight.org/content.aspx?page=AboutIATF>. 
Acesso em: 8 nov. 2012. 
 
INDRIUNAS, Luiz. Como funciona o desenvolvimento sustentável. São Paulo. Como 
tudo funciona 2012. Disponível em: 
<http://ambiente.hsw.uol.com.br/desenvolvimento-sustentavel2.htm>. Acesso em: 5 
mai. 2012. 
 
INSTITUO DE MANEJO E CERTIFICAÇÃO FLORESTAL E AGRÍCOLA. Guia 
IMAFLORA de uso da marca FSC. Massaroth, Camila e Lúcia. Piracicaba, SP. 
2008. 13p. 
 
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. Technical 
Committee – Quality Management & Quality Assurance. Genebra: ISO/TC176, 
2012. Disponível em: <http://www.tc176.org>. Acesso em: 26 jan. 2012. 
 
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. Technical 
Specification ISO/TS 16949:2009. Genebra, 2012. Disponível em: 
<http://www.iatfglobaloversight.org/content.aspx?page=AbouttheISO/TS>. Acesso 
em: 8 jan. 2012. 
 
MARANHÃO, Mauriti. ISO Série 9000: versão 2000: manual de implementação : o 
passo-a-passo para solucionar o quebra-cabeça da gestão. 8 ed. Rio de Janeiro: 
Qualitymark, 2006. 232p. 
 
MICHAELIS. Definição de franquia. São Paulo: Dicionário Michaelis/Uol, 2012. 
Disponível em: 
<http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-
portugues&palavra=franquia>. Acesso em: 28 mar. 2012. 
 
MOREJÓN, Mônica Andrés Garcia. A implantação do processo de qualidade 
ISO 9000 em empresas educacionais. 2005. 252f. Tese (Doutor em História) – 
Universidade de São Paulo, Programa de Pós-Graduação em História Econômica. 
São Paulo. 
 



178 

 

PHILIP B. CROSBY. A utilidade da ISO 9001:2000. Barueri: Philip Crosby, 2000. 

Disponível em: <http://www.philipcrosby.com.br/pca/artigos/archivoartigos.html>. 
Acesso em: 28 jan. 2012. 
 
PHILIP B. CROSBY. ISO 9001:2000. Barueri: Philip Crosby, 2000. Disponível em: 

<http://www.philipcrosby.com.br/pca/artigos/PhilISO.html>. Acesso em: 28 jan. 2012. 
 
RIBEIRO NETO, João Batista M.; TAVARES, José da C.; HOFFMANN, Silvana C. 
Sistemas de gestão integrados: qualidade, meio ambiente, responsabilidade 

social, segurança e saúde no trabalho. São Paulo: SENAC, 324p. 
 
ROSSATO, Ivete de Fátima. Uma metodologia para a análise e solução de 
problemas. 1996. 198f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Universidade 

Federal de Santa Catarina, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 
Produção e Sistema. Florianópolis. 
 
SOUZA, R. Metodologia para o desenvolvimento e implantação de sistemas de 
gestão da qualidade em empresas construtoras de pequeno e médio porte. 
1997, 387p. Tese (Doutorado) Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. São 
Paulo, 1997. 
 
THE BENCHMARKING EXCHANGE. What is Benchmarking? Aptos, Califórnia. 
BenchNet, 2012. Disponível em: <http://www.benchnet.com/wib.htm>. Acesso em: 
18 mar. 2012. 
 
WORLD WILDLIFE FUND. Certificação florestal. Brasília. WWF-Brasil, 2012. 
Disponível em: 
<http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/questoes_ambientais/certificacao_florest
al/>. Acesso em: 28 abr. 2012. 
 
VÂNIA PAIXÃO & CONSULTORES ASSOCIADOS. Cadeia de Custódia FSC. São 

Paulo. Slideshare, 2010. Disponível em: <www.slideshare.net/vxpaixao1/conceito-
fsc>. Acesso em: 28 mai. 2012. 
 
VITORELI, Gislaine Aparecida. Análise da integração dos sistemas de gestão 
normalizados ISO 9001 e OHSAS 18001: estudo de casos múltiplos. 2011. 143f. 
Dissertação (Mestrado em engenharia de produção) – Universidade de São Paulo, 
Pós-Graduação em Processos e Gestão de Operações, São Carlos – SP. 
 



179 

 

ANEXO A – CERTIFICADO ISO 9001:2008 
 

 
Fonte: Arquivo da Cartonagem Rosni Ltda. 
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ANEXO B – CERTIFICADO FSC-STD-40-004 
 

 
 

Fonte: Arquivo da Cartonagem Rosni Ltda. 
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ANEXO C – CERTIFICADO FSC-STD-40-004 
 

  
Fonte: Arquivo da Cartonagem Rosni Ltda. 

 


