
Seja bem-vindo a 

WGB Academy
Aprender para ir mais longe!



OBJETIVOS DA DA QUALIDADE (6.2)



Objetivos da qualidade (6.2)
(DIREÇÃO | SGQ)

6.2.1 A organização deve estabelecer objetivos da qualidade nas funções,

níveis e processos pertinentes necessários para o sistema de gestão da

qualidade.



Os objetivos da qualidade devem:

a) ser coerentes com a política da qualidade;

b) ser mensuráveis;

c) levar em conta requisitos aplicáveis;

d) ser pertinentes para a conformidade de produtos e serviços e para elevar a

satisfação do cliente;

e) ser monitorados;

f) ser comunicados;

g) ser atualizados como apropriado.

A organização deve manter informação documentada sobre os objetivos da

qualidade

6.2.2 Ao planejar como alcançar seus objetivos de qualidade, a organização deve determinar: a) 

o que será feito; b) quais recursos serão requeridos; c) quem será responsável; d) quando ele 

será concluído; e) como os resultados serão avaliados.



OBJETIVOS DA QUALIDADE - EXEMPLO

OBJETIVOS DA QUALIDADE PROCESSO MONITORAMENTO META RESPONSÁVEL
FREQUÊNCIA DE 

AVALIAÇÃO
AVALIAÇÃO DE

RESULTADO

Atender às expectativas dos clientes SGQ Pesquisa de satisfação ≥80% Carlos Verre Jr. Anual Estratificação da pesquisa

Melhorar continuamente a eficácia do 
SGQ

SGQ Auditorias Externas Manter a empresa certificada Carlos Verre Jr. Anual Auditoria Externa

Credenciar empresa no Denatran SGQ Renovação do credenciamento Manter a empresa credenciada Carlos Verre Jr. Anual Credenciamento

Conformidade do produto Produção Índice de conformidade de produto ≥80% Carlos Verre Jr. Mensal Indicadores de desempenho

Manter crescimento do negócio Vendas Crescimento do negócio ≥5% Carlos Verre Jr. Anual Indicadores de desempenho
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SMART

SPECIFIC

MEASURABLE 

ATTAINABLE

REALISTIC

TIME-BOUND

Mensuráveis, devem ser medidos e 

analisados.

Formulados de maneira específica e 

precisa

Possibilidade de concretização dos objetivos deve 

estar presente; estes devem ser alcançáveis

Os objetivos não pretendem alcançar fins superiores 

aos que os meios permitem

Os objetivos devem ser definidos em termos 

de duração



Hora de praticar!

APÓS ESCOLHER OS OBJETIVOS DA QUALIDADE, VOCÊ DEVERÁ ALIMENTAR A 

PLANILHA DE PLANEJAMENTO DOS OBJETIVOS DA QUALIDADE ABA\POLÍTICA E 

OBJETIVOS DA QUALIDADE. E TAMBÉM ALIMENTAR A PLANILHA INDICADORES 
DE DESEMPENHO SELECIONANDO O TIPO DE MEIDOR “OBJETIVOS DA 

QUALIDADE.”


