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Resumo 
A comercialização de álcool em embalagem plástica até 5 litros exige, por resolução do 
INMETRO, que a embalagem seja certificada. O processo de certificação destes produtos exige 
a elaboração do manual da qualidade. O presente artigo apresenta o processo de elaboração e o 
acompanhamento da implantação do manual da qualidade em uma indústria de produtos de 
limpeza de pequeno porte e voltada ao mercado hospitalar. Por desconhecimento, nem todas as 
empresas trabalham com produtos com certificação compulsória determinada pelo INMETRO 
por acharem que o processo é oneroso e este artigo tenta apresentar o contrário. 
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1.  Introdução 

A Portaria nº 15 do INMETRO, de 29/01/2001 institui, no âmbito do Sistema Brasileiro de 
Avaliação de Conformidade - SBAC, a certificação compulsória de embalagens plásticas, de até 
cinco litros destinadas ao envasilhamento de álcool, comercializadas no País. Estas embalagens 
devem ostentar a identificação da certificação reconhecida pelo SBAC, em conformidade com a 
Norma Brasileira NBR 5991:1997 (quanto aos requisitos e desempenho) e com a RDC nº 46 de 
20/02/2002 da ANVISA (quanto aos requisitos de rotulagem) e outras regras específicas que 
estão anexadas à portaria. 

Para o atendimento destas regras a portaria relaciona um conjunto de documentos 
complementares que contribuem para que a empresa possa atender as exigências estabelecidas. 
Entre outros documentos, estão relacionados a NBR ISO 8402:1994 - Gestão da Qualidade e 
Garantia da Qualidade – Terminologia e a NBR ISO 9002:1994 - Sistemas da Qualidade - 
Modelo para Garantia da Qualidade em Produção, Instalação e Serviços Associados. A menção 
destas normas da ISO e a estrutura do documento que estabelece as regras especificas para a 
portaria 15 conduz para que a empresa elabore o Manual da Qualidade para os produtos que se 
enquadrem nesta portaria. 

Paladini (2004) afirma que o Manual da Qualidade deve consolidar os padrões de qualidade e o 
estágio de maturidade da organização, devendo ser lido e entendido pelo pessoal envolvido até 
um nível que permita um controle consistente da qualidade. 

Sales (2000) reafirma esta condição colocando que a estrutura administrativa da organização, 
seus recursos, suas responsabilidades, seus procedimentos e seus processos devem estar 
documentados no manual através das unidades organizacionais responsáveis, de modo que 
possam ser bem entendidos pelo pessoal apropriado e garantindo, assim, a manutenção do seu 
sistema da Qualidade no nível adequado. 
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Segundo Mello et al. (2002), é essencial que a empresa defina formalmente a sua política e os 
seus objetivos para a qualidade, tornando-os conhecidos e complementados em todos os seus 
níveis, identificando e delegando responsabilidades para todos os seus funcionários. 

Segundo Paladini (2004), todas as atividades e o sistema de qualidade da organização, que 
compõem o Manual da Qualidade, devem expressar de maneira clara e objetiva os requisitos da 
qualidade adotados pela organização e o seu compromisso com a qualidade, tendo como base 
para sua elaboração a norma ISO 9001:2000.  

No manual devem constar a política da qualidade da organização, os detalhes da organização, um 
resumo das atividades relacionadas com a qualidade, um compêndio dos procedimentos internos 
alinhados com a norma ISO 9001:2000, além de várias atividades de prevenção, como ensaios 
em laboratórios. 

De acordo com o Instituto Nacional de Tecnologia (INT, 2005), órgão Federal credenciado para 
desenvolver atividades de certificação compulsória de produtos no âmbito do SBAC, o manual da 
qualidade deve ser composto por um conjunto de requisitos que abrange diversas instâncias da 
organização e de procedimentos, que são: responsabilidade da administração, análise crítica pela 
direção, sistema de gestão da qualidade, análise crítica do contrato, controle de documentos e 
dados, aquisição, controle de produtos fornecidos pelo cliente, identificação e rastreabilidade do 
produto, inspeções e ensaios, controle de dispositivos de medição e monitoramento, controle de 
produtos não-conforme e preservação do produto. 

Para isso a empresa deve nomear para estas atividades um responsável que deve possuir 
autoridade, recursos humanos, materiais e habilidade necessária para garantir a manutenção da 
eficácia do sistema. Ele deve estabelecer também um programa de revisões constantes do 
sistema, de forma a detectar desvios e/ou irregularidades e sugerir melhorias (MELLO, et al., 
2002). 

 

2. Manual da Qualidade 

A empresa, em que foi elaborado e implantado o Manual da Qualidade, trabalha com produtos 
para limpeza, principalmente na área hospitalar, entre os quais se relacionam os produtos Álcool 
62,4INPM e o de 92,8 INPM. O interesse da indústria pela elaboração do manual surgiu após 
uma notificação feita pelo INT, onde estabelecia que a mesma deveria obter a certificação da 
embalagem destes produtos de acordo com as normas exigidas pelo INMETRO para que fosse 
possível sua comercialização. 

A certificação seria realizada pelo INT em auditoria onde o auditor compara o seu plano, 
estabelecido pela norma ISO 9001:2000 de acordo com as exigências do INMETRO, com os 
itens presentes  no manual da qualidade da organização. Para este trabalho os auditores do INT 
assinam um "Termo de Confidencialidade e de Isenção de Conflito de Interesses", que tem como 
objetivo manter respectivamente o sigilo das informações colhidas durante o processo de 
certificação e a independência de suas atividades para cada cliente (ISO 9001:2000). 

Para a elaboração do manual da qualidade realizou-se o trabalho de identificação e planejamento 
das atividades necessárias de acordo com as normas ISO 9001:2000. A seqüência das atividades 
está representada na Tabela 1.  
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Tabela 1- Atividades 

Item Atividades Método 

A 

Coleta de informações 
sobre todos os 
funcionários da empresa, 
especificando 
escolaridade, idade e 
função.  

Tais informações foram adquiridas através de entrevistas com os funcionários. 

B 
Atribuições e 
identificações de cargos e 
responsabilidades.  

Para realização deste item foram realizadas reuniões com o diretor 
administrativo e a diretora de qualidade. Nesta atividade foi utilizado o 
organograma da empresa. 

C 
Realização e 
documentação de 
treinamentos.  

Os treinamentos de qualidade foram realizados na própria empresa através de 
vídeos e palestras. Para documentação desta atividade foi utilizado formulário 
para levantamento de treinamento e a plano de treinamento. 

D Avaliação do 
treinamento.  

Para esta atividade foi utilizado um formulário de avaliação de treinamento e 
foi realizada pela diretora da empresa. 

E Elaboração da política da 
qualidade.   

F Planejamento do sistema 
da qualidade.  

Esta atividade foi realizada através de um plano de qualidade do álcool e foi 
documentada. 

G Controle e registro de 
documentos 

.Os documentos são mantidos atualizados e disponíveis para o uso apropriado 
do pessoal envolvido com a atividade do sistema da qualidade. Tais 
documentos são arquivados em pastas com nome e numeração. Os 
documentos são: certificado do INT, contas pagas ao INT, controle de 
aprovação e distribuição de documentos da qualidade, cursos e comprovação 
de freqüência na escola dos funcionários, análise crítica, cadastro de clientes, 
reuniões, rastreamento de lotes vendidos, análises do álcool, inspeções da 
matéria-prima, transporte, placas, data de entrega e nome do motorista. 

H Análise crítica.  

A direção da empresa realiza esta atividade em reuniões, trimestrais com a 
presença de todos os funcionários. As críticas positivas ou negativas são feitas 
pelos funcionários e pela alta direção. Estas reuniões são documentadas em 
atas. 

I Adequação da infra-
estrutura da organização.  

Os tanques de álcool foram removidos para locais mais seguros e isolados da 
fábrica, conforme as normas dos bombeiros. 

J Processo de aquisição da 
matéria-prima.  

Esta atividade e realizada por meio de inspeções que verificam a qualidade do 
material adquirido pela empresa. As matérias-primas utilizadas para a 
produção do álcool 62,4 INPM e 92,8 INPM são: álcool, caixa de papelão, 
rótulo, tampas e material plástico. 

K Análise do álcool.  
Assim que o álcool chega é feita uma análise para constatação do teor 
alcoólico. Se o teor alcoólico for menor que o mínimo, o material não é 
descarregado e sua troca é imediata. 

L Definição do processo de 
produção.  

O produto é feito em tanques e analisado e posteriormente envasado. A 
empresa possui dois tanques de 15.000 litros e de 30.000 litros. 

M 
Definição do processo 
das inspeções das 
amostras do álcool 

São realizados os seguintes testes: vedação, rompimento do lacre, volume, 
queda livre. Este teste é realizado na própria empresa pelo engenheiro químico 
responsável, são recolhidas 35 amostras de embalagem de álcool, em cada 
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envasado.  tamanho do lote produzido. 

N Definição do processo de 
armazenamento.  

As caixas são colocadas em estrados de madeira e colocadas em prateleiras 
metálicas, onde ficam armazenadas até o momento da venda. As caixas são de 
papelão reciclado e são fornecidas por uma indústria de papelão. 

O 

Verificação, adequação e 
registro do processo, 
desde a reciclagem do 
material utilizado na 
fabricação da embalagem 
até a comercialização do 
produto. 

A verificação é feita através de planilhas, que são arquivadas junto ao manual. 

P Aferição e registro dos 
instrumentos.  

As aferições são realizadas a cada 24 meses nos seguintes instrumentos: 
densímetro de vidro de massa específica, proveta graduada de 1000 ml, 
termômetro de vidro. As aferições são realizadas no Laboratório de Análises 
Químicas da Cooperativa dos Produtos de Aguardente de Cana de Açúcar do 
Estado de São Paulo. 

Q Registro de inspeções.  São inspecionados os seguintes materiais: caixa de papelão, rótulos, tampas e 
o material plástico utilizada para confecção das embalagens. 

R 

Registro dos 
procedimentos adotados 
para controle de produtos 
não conforme.  

Todos os tens inspecionados, sejam matéria-prima ou o produto acabado, 
quando apresentam não-conformidade são documentados. 

S Clientes.  

Nesta atividade são documentos todos os pedidos, que são feitos 
semanalmente ou mensalmente por telefone ou fax. Os clientes possuem um 
cadastro eletrônico que relata a razão social, telefone, cidade e CNPJ. Os 
clientes são em sua maioria hospitais e clínicas. 

T Registro dos lotes e 
localização.  

Todos os lotes possuem análise e são rastreados através do seu número, data, 
quantidade e análise. 

U 
Registro de veículos 
utilizados para o 
transporte do álcool.  

Os transportes de cargas até 2000 litros são realizados com veículos próprios 
da empresa e para cargas acima de 15.000 litros utiliza-se o serviço de frete 
realizado por caminhões. 

V Reuniões.  As reuniões são mensais com a presença de todos os funcionários e seu 
principal objetivo é a correção de conduta e a organização na empresa. 

 

3. Estrutura do Manual da Qualidade 

De acordo com o processo do produto e as normas ISO 9001:2000, o manual da qualidade foi 
elaborado com base na seguinte estrutura: 

Tabela 2- Estrutura do Manual da Qualidade 

Capítulo Descrição 

Capítulo I Descrição do manual e seus objetivos. 

Capítulo II 
Apresentação da política da qualidade. Para definição da política da empresa foram 
necessárias várias reuniões com a diretoria da empresa para sua elaboração. 

Capítulo III 

Apresentação da empresa, quando foi fundada, os produtos que fabrica e sua 
localidade. Este capítulo teve quatro itens que apresentaram: o diretor 
administrativo, a diretora financeira e gerente de qualidade, o comprometimento da 
direção e apresentação dos cargos e funcionários, recursos humanos e as 
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responsabilidades 

Capítulo IV 

Sistema da qualidade. Este capítulo abordou quatro itens: os requisitos gerais 
estabelecidos pela ISO 9001:2000, os objetivos da qualidade, as análise críticas da 
direção. A definição do sistema da qualidade foi um processo demorado e a 
colaboração da direção da empresa foi essencial. 

Capítulo V 

Infra-estrutura. Neste capítulo foi relatado o ambiente de trabalho e  sua descrição 
física. Algumas mudanças no layout da empresa foram necessárias para atender os 
requisitos de segurança: movimentação dos tanques de álcool e o local de 
armazenamento do produto final. 

Capítulo VI 

Realização do produto. Foi abordado: o método de avaliação das embalagens, 
procedimento de fabricação das embalagens, descrição da matéria-prima utilizada, 
o procedimento de manutenção e limpeza da sopradora e a descrição do rótulo. O 
procedimento de avaliação das matérias-primas e manutenção das máquinas já era 
realizado o que faltava era a documentação dos métodos utilizados. 

Capítulo VII 
Procedimento de produção. O capítulo abordou a procedimentos de: envase e 
tampas com lacres, inspeções nas amostras de álcool envasado e o do estoque das 
caixas. 

Capítulo IX 
Fornecedores. Neste capítulo foi descrito os processo de análise das matérias-
primas utilizadas e qual o procedimento no caso de matérias-primas não-
conformes. 

Capítulo X 
Clientes. O capítulo apresenta os métodos de controle dos clientes e como os 
pedidos são feitos. 

Capítulo X Descrição de como o produto é identificado e comercializado. 

Capítulo XI Apresenta a forma que é realizado o transportado dos produtos comercializados. 

Capítulo XII 
Descreve como são realizadas as reuniões e quais são seus objetivos. Esta atividade 
teve início no período de elaboração do manual, porém atualmente é uma atividade 
de rotina da empresa. 

Capítulo XIII 
Apresenta a conclusão do manual da qualidade, suas vantagens e as dificuldades 
enfrentadas pela organização. 

 

4.2. Metodologia 

A empresa agora trabalha com a certeza que o seu produto, álcool 62,4  INPM  e  92,8  INPM, 
segue todas as normas exigidas pelo INMETRO, assegurada pela certificação do INT. 

O período em que a empresa elaborou o manual da qualidade e se adequou as exigências do 
INMETRO, foi um período enriquecedor no que se refere  ao conhecimentos adquiridos em 
relação ao sistema de gestão da qualidade, porém as dificuldades enfrentadas pela empresa foram 
inúmeras. Sendo as principais delas: adaptação da infra-estrutura, conscientização dos 
funcionários e  adequação do processo às normas. 

Após a elaboração do manual da qualidade e adequação da empresa as exigências do INMETRO, 
foi realizada a auditoria e através dela a empresa obteve a certificação do INT da embalagem do 
álcool. 
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5. Conclusão 

Pela pesquisa, observou-se que antes de iniciar qualquer ação no sentido de implantar e 
documentar o sistema de Qualidade, a organização deve compreender e entender o  Sistema de 
Gestão da Qualidade e os requisitos da norma ISO. 

Para melhores resultados no processo de certificação, a organização deve iniciar suas etapas de 
planejamento através de palestras e treinamentos para os funcionários. De modo que, eles tenham 
conhecimento da importância de sua atividade e da nova etapa que terá início na organização. 

O manual da qualidade, deve apresentar uma descrição do Sistema de Gestão da Qualidade, 
contemplando todos os requisitos exigidos pela Norma, que devem ser adaptados de acordo com 
a necessidade da organização e com a cultura organizacional. 

Sendo que o manual da qualidade deve estar acessível a todos os funcionários da organização, de 
modo que possa ser consultado por qualquer funcionário em qualquer momento. Visto que o 
manual é um roteiro do processo de produção da organização que deve ser seguido e respeitado.  

Em caso de mudanças no processo de produção, essas devem ser registradas e justificadas no 
manual, o ideal é que o responsável pela produção faça essas alterações e justificações. 

Todas as organizações devem ter consciência que a certificação é o resultado de um processo, 
que em muitas vezes pode ser lento e envolve a participação de todos na organização, inclusive a 
alta direção. 

Apesar da adequação da organização as normas ser um período turbulento, em que normalmente 
mudanças são necessárias é um período extremamente enriquecedor e os benefícios alcançados 
atingem todos os setores da sociedade, desde quem fiscaliza, passando por quem fábrica e 
principalmente chegando até quem recebe. 
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