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1. OBJETIVOS 

 
• Definir meios para identificar e controlar os produtos e serviços não - conforme visando a prevenção da 

utilização ou entrega não intencional ao cliente.  
• Assegurar que as não-conformidades sejam identificadas e tratadas adequadamente; 
• Definir a sistemática de implementação de ações corretivas e ações preventivas, visando eliminar as 

causas de não-conformidades reais ou potenciais; 
• Descrever a metodologia utilizada pelo sindicato para a condução de melhoria em seu Sistema de     

Excelência em Gestão Sindical. 
 

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 
• Registros (formulários, planilhas e outros) de verificação ou monitoramento dos processos; 
• Registros de avaliação da satisfação do cliente, sugestões e reclamações de clientes registradas no 

sistema TCS; 
• Pautas da Presidência, onde também será realizada a análise crítica pela direção; 
• Relatórios de auditorias internas e externas; 
• Acompanhamento dos Objetivos, Metas e Indicadores do Sistema de Excelência em Gestão Sindical.  

 

3. RESPONSABILIDADES  

 

3.1  Usuários dos procedimentos e Responsáveis de setores 

� Identificar as não-conformidades e registrá-las;  

� Identificar as oportunidades de melhoria do processo e sistema e registrá-las; 

� Informar à Gerência Administrativa, dúvidas, sugestões, reclamações, sempre que solicitado e 

quando julgar necessário. 

 
4. PROCEDIMENTOS 

 

4.1 - Controle de serviço não-conforme 

 

Qualquer colaborador pode identificar uma não conformidade e registrá-la no sistema TCS, item Consulta. 

Os responsáveis de setores definirão as ações subseqüentes (correções pontuais e imediatas) para as não-

conformidades detectadas, ou encaminharão para solução; 

Se necessário a não-conformidade será tratada na Pauta Presidente, onde serão definidas as ações a 

serem adotadas. 

 

 Requisitos para identificação de produto não-confo rme: 

a) Não cumprimento dos procedimentos, instruções de trabalhos e demais documentos do Segs; 

b) Reclamações de clientes sobre produtos e serviços da Entidade.  
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 As reclamações, sugestões e críticas dos clientes identificadas durante o fornecimento dos serviços serão 

registradas no sistema TCS e nas Avaliações de Cursos e Pesquisa de Satisfação. Os resultados obtidos 

pelas avaliações são apresentados na Pauta da Presidência a fim de serem adotadas eventuais 

providências. Os registros pertinentes no TCS, se necessário, também serão levados à Pauta da 

Presidência.  

 

Quando a não-conformidade do produto ou serviço for detectada após a entrega ou início de seu uso, o 

sindicato deve adotar os procedimentos do item 4.1. 

 

4.2 - Ação corretiva 

 

Uma ação corretiva deve ser providenciada para tratar a causa de uma não conformidade que já ocorreu, 

tomando-se os seguintes critérios: 

� Após auditorias internas e externas ou; 

� Quando não-conformidades de mesma natureza ocorram de forma repetitiva ou; 

� Quando a não-conformidade for tão crítica (impacto na qualidade do serviço, na imagem do 

sindicato) que é necessária à abertura de ação corretiva para que a não-conformidade não ocorra 

novamente. 

Os Responsáveis de Setores devem analisar constantemente as não-conformidades e suas causas para 

identificar a necessidade de ações corretivas, efetuarem o acompanhamento da implementação das ações 

e verificarem se eliminaram a causa da não conformidade. Os registros serão feitos no sistema TCS para as 

devidas providências. 

 

Ação preventiva 

 

Uma ação preventiva deve ser providenciada para evitar que uma não conformidade ocorra. 

 

Os Responsáveis de Setores devem analisar constantemente as possíveis não-conformidades e suas 

causas para identificar a possibilidade de ações preventivas e efetuarem o acompanhamento da 

implementação das ações, visando a prevenção de não-conformidades. Os registros serão feitos no sistema 

TCS para as devidas providências. 

 

Ação de melhoria 

As ações corretivas e preventivas tomadas levam a uma melhoria contínua do Sistema de Excelência em 

Gestão Sindical do sindicato. Uma ação de melhoria deve ser providenciada para melhorar os processos, 

com vistas a evitar a ocorrência de não-conformidades. 

Os Responsáveis de Setores, através da análise de indicadores da qualidade, resultados de auditorias, 

análises de dados, ações corretivas e preventivas, análise crítica pela direção e sugestões de funcionários, 

cliente ou fornecedores podem identificar a oportunidade de melhoria no processo ou sistema.  

Os registros serão feitos no sistema TCS para as devidas providências. 

 

5.   FORMULÁRIOS E MODELOS CORRELATOS 
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• Não há 

6.  CONTROLE DE REGISTROS 

Os registros da qualidade gerados pelas atividades deste procedimento são controlados da seguinte 

forma: 

 

Identificação Armazenamento Proteção Recuperação 
Tempo de 

Retenção  
Descarte 

 Cadastro de 

Entidades 
Sistema TCS 

Eletrônico 

Acesso Livre 

TCS/Favoritos/ 
Cadastro de Entidades 

/ Informação   

Enquanto for 

mantido o 

sistema 

--- 

Pautas da 
Presidência      Sistema TCS 

Servidor de dados 

(F:) 

Sistema TCS 

/Cadastro/Tarefas 
Permanente      --- 

Avaliações, 
Reclamações e 

Sugestões 
     Site do Sinat Web 

www.sinat.com.br/

Avaliação da 

Satisfação do 

Cliente 

Anual (até 

apresentação 

do relatório ao 

Presidente) 

Exclusão 

  

 


