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A importância da implantação e manutenção de um Sistema de Gestão 

da Qualidade (SGQ) está relacionada à necessidade das organizações 

de garantirem que seus produtos e serviços atendam aos requisitos de 

clientes de forma consistente num merccado cada vez mais competitivo 

e dinâmico. A norma ISO 9001 vem sendo amplamente utilizada para o 

estabelecimento do SGQ no mundo. No entanto, uma das dificuldades 

para implantar um SGQ padrão ISO 9001 é o processo de 

documentação. Para algumas organizações, esta dificuldade pode se 

tornar uma fonte de burocracia e os benefícios esperados da 

implantação não são atingidos. Uma das alternativas para facilitar e 

agilizar o controle dos documentos da qualidade consiste na 

informatização do SGQ. Contudo, os softwares atualmente disponíveis 

para este fim normalmente exigem altos custos de aquisição e 

implantação e não exploram todo o potencial do uso de arquivos 

digitais e da Web 2.0. Os wikis, em sua maioria open-source, 

contrapõem-se a estes softwares ao incorporarem algumas das 

características mais importantes da Web 2.0. O presente artigo vem, 

portanto, analisar a contribuição que o software wiki pode propiciar 

para o apoio aos requisitos para a documentação do SGQ ISO 9001. 
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1. Introdução 

Nas últimas décadas, o número de empresas que vem adotando sistemas de gestão baseados 

em normas aceitas internacionalmente vem aumentando, com objetivos de melhorar suas 

condições competitivas e garantir a sua permanência no mercado (RENZI & CAPPELLI, 

2000). Uma das normas mais adotadas para este fim é a norma ISO 9001, que faz parte da 

série ISO 9000, a qual se tornou um padrão mundial para sistemas de gestão da qualidade 

(MELLO et al., 2007). 

No Brasil, o número de certificados ISO 9001 cresceu exponencialmente, saindo de 18 

certificados emitidos em 1990 para 9.014 em 2006. Vale destacar que o número de 

certificados emitidos é crescente do período de 2002 a 2006, partindo de 1.582 em 2002 para 

9.014 em 2006 (ISO, 2006). 

Uma das dificuldades para implantar um SGQ ISO 9001 é seu processo de documentação, ao 

qual é atribuído muitas vezes o rótulo de “burocratizador” de processos. Esta dificuldade pode 

contribuir para a percepção errônea que o SGQ é uma ferramenta para manter e atualizar a 

documentação e não para a finalidade para a qual ele foi concebido (POKSINSKA et al., 

2006). Portanto, observa-se que a simplificação do processo de documentação do sistema de 

gestão da qualidade pode redirecionar os esforços das organizações para a melhoria contínua 

dos processos e incorporação destas melhorias na documentação. 

A informatização ajuda na gestão da documentação. No entanto, os softwares existentes 

apresentam altos custos e não aproveitam todo o potencial do uso e da manipulação de 

arquivos digitais propiciado pela Web 2.0. Muitos destes aplicativos são pouco flexíveis, o 

que resulta em engessamento dos processos e melhorias, dificultando a melhoria contínua dos 

documentos da qualidade, a qual é um dos principais princípios da ISO 9001.  

O wiki, ferramenta colaborativa da Web 2.0, é uma alternativa interessante para esse superar 

esses problemas. O wiki apresenta algumas das características mais importantes da nova Web: 

a visão do software como serviço, a possibilidade de modificar o código e a estrutura do 

software, a escalabilidade, a edição colaborativa e o enriquecimento da experiência do 

usuário. 

Em vista destas características do software, o wiki pode ser utilizado para a gestão da 

documentação do Sistema de Gestão da Qualidade baseado na norma ISO 9001, com o 

objetivo de agilizar e facilitar o acesso, a edição e o controle destes documentos. Para isso, o 

presente artigo se propõe a discutir a relação de apoio que as características dos wikis tem em 

relação aos requisitos da norma ISO 9001. O artigo se divide em fundamentação teórica, 

levantamento dos textos analisados, análise e discussão e conclusão. 

2. Fundamentação teórica 

A fundamentação teórica inicia a discussão sobre o conceito de sistemas de gestão da 

qualidade, a norma ISO 9001 e os requisitos exigidos por esta norma no que diz respeito ao 

processo de documentação do SGQ. Posteriormente, apresenta-se a questão da informatização 

do SGQ e do wiki. 

2. 1 Sistemas de gestão da qualidade 

O conceito de qualidade tem se ampliado ao longo dos anos e sua importância constatada por 

organizações imersas num ambiente cada vez mais competitivo. Garvin (1992) identificou 

cinco enfoques da qualidade: transcendental, baseada no produto, baseada no usuário, baseada 
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na produção e baseada no valor. Esse mesmo autor também desagrega a qualidade em 

dimensões, as quais compreendem o desempenho, as características, a confiabilidade, a 

conformidade, a durabilidade, o atendimento, a estética e a qualidade percebida. 

Qualidade, segundo ABNT (2005), se refere ao grau em que as características inerentes 

satisfazem a requisitos. Sua importância para as organizações está relacionada à função 

principal da empresa de satisfazer as necessidades dos clientes e de, portanto assegurar que os 

requisitos dos clientes sejam atendidos pelas especificações dos produtos e serviços. A partir 

desta demanda, um Sistema de Gestão da Qualidade visa à sistematização do processo de 

análise dos requisitos do cliente, definição dos processos para obtenção de produtos que 

atendam estes requisitos e controle destes processos. 

Para Mello et al. (2007, p. 15-16), um sistema de gestão se refere "a tudo o que a organização 

faz para gerenciar seus processos ou atividades", em oposição à falta de formalização do 

modo de realizar as atividades. Desta forma, a documentação em um sistema de gestão visa 

assegurar que haja um mínimo de ordem na forma como a organização conduz seus negócios. 

Por sua vez, as normas de sistemas de gestão fornecem às empresas um modelo a se seguir 

para planejar, implantar e manter seu sistema de gestão, incorporando o estado-da-arte das 

práticas organizacionais discutido periodicamente por especialistas na área. 

O Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) é um dos componentes de um sistema de gestão 

que, de acordo com a ABNT (2005, p. 8), busca “alcançar resultados em relação aos objetivos 

da qualidade, para satisfazer às necessidades, expectativas e requisitos das partes interessadas, 

conforme apropriado”. A adoção de um SGQ permite fornecer confiança à organização e a 

seus clientes “de que ela é capaz de fornecer produtos que atendam aos requisitos de forma 

consistente” (ABNT, 2005, p. 1). 

2.2 ISO 9001 

Um dos resultados mais tangível e notável do “movimento da qualidade” é o estabelecimento 

do padrão ISO 9000 como uma referência para a implantação de sistemas de gestão da 

qualidade. O conjunto de normas ISO 9001 e, mais especificamente, a norma ISO 9001 são 

adotados por empresas de diversas partes do mundo como uma referência de gestão da 

qualidade (MARTINS et al., 2009). 

A série de normas ISO 9000 "é um conjunto de normas e diretrizes internacionais para 

sistemas de gestão da qualidade", que, desde sua primeira publicação em 1987, vem sendo 

utilizada mundialmente como base para o estabelecimento de sistemas de gestão da qualidade 

(MELLO et al.; 2007, p. 15).  A série ISO 9000 é composta por quatro normas: ISO 9000 que 

contém os fundamentos e o vocabulário de sistemas de gestão da qualidade; ISO 9001 que 

contém requisitos para sistemas de gestão da qualidade; ISO 9004 que trata das diretrizes para 

melhoria de desempenho dos sistemas de gestão da qualidade; e ISO 19011 que apresenta 

diretrizes para auditoria de sistemas de gestão da qualidade e/ou ambiental (MELLO et al., 

2007). 

A ISO 9001 apresenta requisitos genéricos para sistemas de gestão da qualidade que podem 

ser aplicados para qualquer organização, independente do setor econômico em que ela 

pertença. A norma ISO 9001:2000 é composta por 8 requisitos: objetivo e campo de 

aplicação, referência normativa, termos e definições, sistema de gestão da qualidade, 

responsabilidade da direção, gestão de recursos, realização do produto e medição, análise e 

melhoria. São, portanto, 8 requisitos regulamentares para certificação, sendo os três primeiros 

(objetivo e campo de aplicação, referência normativa, termos e definições) referenciais e os 
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demais são específicos (SILVA, 2006). 

2.2.1 Requisitos da documentação 

O requisito referente à documentação do SGQ se compõe de quatro outros requisitos: 

generalidades, manual da qualidade, controle de documentos e controle de registros da 

qualidade. 

Os requisitos gerais estabelecem os tipos de documentos de documentos necessários, como as 

declarações da política e dos objetivos da qualidade, o manual da qualidade, os 

procedimentos, os registros e outros documentos necessários ao planejamento, operação e 

controle dos processos. A Figura 1 se apresenta a estrutura da documentação do SGQ. 

 
Fonte: Mello et al., 2007, p. 73. 

Figura 1 – Estrutura usual da documentação do SGQ 

 

A norma ISO 9001 define que o Manual da Qualidade deve conter o escopo do SGQ dentro 

da organização, os procedimentos documentados estabelecidos ou sua referência e a descrição 

do modo como os processos do SGQ interagem. Mello et al. (2007) afirmam que este 

documento visa mostrar que a organização tem consciência dos requisitos que são exigidos 

pela norma, que os tenha interpretado corretamente e que eles foram incorporados ao sistema 

de gestão da qualidade adotado pela empresa. Internamente à empresa, o manual serve como 

referência à implantação e manutenção do SGQ. 

O processo de controle de documentos recebe atenção especial da norma, possuindo dois 

requisitos, sendo um específico para o controle de registros. A ISO 9001 demanda o 

estabelecimento de um procedimento que defina os controles necessários para aprovação, 

análise crítica, atualização e reaprovação dos documentos do SGQ. Este procedimento deve 

conter definições sobre o controle de versões, a disponibilidade dos documentos e o controle 

de documentos obsoletos. 

A designação de um requisito para lidar especificamente com o controle de registros se deve 

às características específicas deste tipo de documento em relação aos outros tipos requeridos 

pela norma. Os registros, de acordo com Mello et al. (2007), se caracterizam por serem 

usados para documentar a rastreabilidade ou para fornecer evidência de verificações, ações 

preventivas e ações corretivas e por não precisarem de controle de revisão. Este requisito 

requer a instituição de um procedimento documentado para definir controles para 

identificação, armazenamento, proteção, recuperação, tempo de retenção e descarte. 
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2.3 Informatização do SGQ 

Cardoso & Luz (2004) enfatizam que em um Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001, é 

muito importante que todos os procedimentos, normas e especificações sejam documentados 

(documentos da qualidade) e todos os resultados de processos de trabalho sejam registrados 

(registros). Desta forma, trabalhar com gestão de qualidade significa trabalhar também com 

gestão de informações. 

A importância do controle de fluxo de informações para o Sistema de Gestão da Qualidade 

ISO 9001 se deve também aos seus próprios princípios de abordagem de processo e melhoria 

contínua. O fluxo eficaz de informações contidas nos documentos é uma condição 

fundamental para a abordagem de processo, a qual fornece subsídios para o monitoramento 

contínuo e a melhoria do desempenho dos processos da organização (CARDOSO & LUZ, 

2004). 

Sprague (2007) apud Vasques (2007) relata que há muitos séculos, as informações obtidas 

vêm sendo registradas em papel. A tecnologia evoluiu e com ela, novas formas de 

armazenamento foram criadas como o microfilme e mais recentemente, as fitas magnéticas e 

em discos. Recentemente, surgiu o armazenamento dos documentos em mídias eletrônicas, o 

que não dispensou a necessidade de impressão do documento em papel para coleta de 

assinaturas, para que o documento seja protocolado ou feito qualquer processo de validação. 

Somente com o advento dos documentos digitais (ou eletrônicos), as informações passaram a 

ser armazenadas não só em formato de texto, mas também por imagens, fotos, áudio, vídeo e 

animações. Atualmente, documentos 100% digitais são uma realidade, o que permite que 

documentos sejam armazenados e validados eletronicamente (VASQUES, 2007). 

Os documentos que compõem o sistema de gestão da qualidade de uma organização 

normalmente são armazenados e manipulados por softwares proprietários tradicionais. Este 

artigo busca explorar outra opção para o controle de documentos do SGQ: o wiki. 

2.4 Wikis 

Os aplicativos wiki fazem parte do movimento chamado Web 2.0, um conceito que reúne 

diversos aplicativos, conceitos, tecnologias e realizações que vêm surgindo como grandes 

evoluções da World Wide Web, conhecida como Web, nos últimos tempos. Os princípios da 

Web 2.0 estão relacionados ao comportamento da Web como uma plataforma, à sua 

capacidade de aproveitar a inteligência coletiva, à importância da gestão do banco de dados, 

ao fim do ciclo de lançamento de software, aos modelos leves de programação, ao software 

em mais de um dispositivo e à experiência rica do usuário (BEST, 2006; O´REILLY, 2005). 

Tredinnick (2006) ressalta que a Web 2.0 compartilha as mesmas aspirações da gestão do 

conhecimento, buscando tirar proveito da expertise individual dos usuários. Por este motivo, 

muitas das tecnologias da Web 2.0 estão sendo utilizadas em aplicações corporativas voltadas 

para a gestão do conhecimento. As ferramentas Web 2.0 oferecem grandes benefícios para 

ambientes de negócios em que a informação tem um papel vital e onde existe uma alta taxa de 

mudança no ambiente competitivo e um alto grau de inovação. Os wikis, em particular, vêm 

sendo adotados por muitas empresas como único software de colaboração e como substituto 

das intranets estáticas, como exemplifica Wikipedia (2006) apud Tredinnick (2006). 

O primeiro aplicativo wiki foi concebido por Ward Cunningham, sendo liberado na Internet 

em 1995. Quando criou este aplicativo, Ward tinha uma visão simples: criar a base de dados 

on-line funcional mais simples possível. A atitude de liberar este aplicativo para que todos 
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pudessem usá-lo, fez com que seu inventor, tivesse por muito tempo importante papel em 

trabalhos de engenharia sênior, na promoção de padrões de design e na ajuda ao 

desenvolvimento do conceito de programação extrema (WOODS & THOENY, 2007). 

O termo wiki se refere tanto a um conjunto de páginas Web com características específicas, 

quanto ao aplicativo que permite gerar este tipo de página. De todo modo, o wiki consiste em 

um conjunto de páginas Web armazenadas em um repositório central e partilhado e editáveis 

facilmente por qualquer pessoa. Este aplicativo permite a adição de novas páginas, inclusão 

de informações nestas páginas, conexão de uma página a outra, busca entre as páginas e 

rastreamento das mudanças que são feitas nelas. O wiki pode ser considerado uma tecnologia 

conversacional que leva a uma gestão de conhecimento em que a criação e o armazenamento 

deste é feita de forma coletiva e colaborativa (WOODS & THOENY, 2007; HASAN & 

PFAFF, 2006; WAGNER & BOLLOJU, 2005 apud HASAN & PFAFF, 2006). 

Inovações feitas a partir do primeiro wiki contribuíram para a ampliação do uso deste 

aplicativo, inclusive facilitando a sua utilização em ambientes corporativos. Woods & Thoeny 

(2007) citam como inovações o controle de versões, a possibilidade de anexar de arquivos às 

páginas wiki, backlinks (acesso às páginas que se ligam à página visualizada), notificação de 

modificações efetuadas nas páginas wiki, busca dentro das páginas wiki e páginas 

imprimíveis a partir da página wiki original. 

No ambiente corporativo, o wiki vem sendo utilizado em intranets, para projeto e 

desenvolvimento de produto, como repositório do conhecimento organizacional, entre outras 

funções. O uso deste aplicativo para a documentação do sistema de gestão da qualidade 

apresenta alguns exemplos na literatura, com resultados bastante positivos para as empresas 

que o usaram. A divulgação dos resultados iniciais de sua implantação e das vantagens 

potenciais da associação entre o SGQ e os wikis tem fomentado fóruns de discussão na área e 

incentivado iniciativas nesse sentido.  

3. Uso de wikis para informatização do SGQ 

Esta seção trata inicialmente do levantamento das características dos softwares wiki e dos 

requisitos de documentação do SGQ. Posteriormente, é feita a análise e discussão do 

relacionamento entre os atributos desse tipo de software e os requisitos levantados, buscando 

levantar as vantagens potenciais que este relacionamento pode propiciar para diminuição dos 

problemas encontrados no processo de documentação do SGQ ISO 9001. 

3. 1 Levantamento das características dos wikis 

Primeiramente, foram analisadas as características típicas de um software wiki nas obras 

consultadas. Elas foram divididas em características principais, complementares e de wikis 

estruturados. As principais definem e diferenciam o wiki dos demais aplicativos, enquanto as 

complementares adicionam ao núcleo principal atributos e funções importantes existentes que 

devem estar presentes nos wikis atuais. As características de wikis estruturados constam 

apenas nos wikis deste tipo, os quais são mais alinhados às necessidades corporativas. Os 

textos estudados apresentaram convergência em relação à grande parte das características 

citadas (Tabela 1). 

Os wikis são associados à idéia do movimento open-source, mas como, segundo Woods & 

Thoeny (2007), nem todos os wikis são open-source, esta característica não consta na tabela 

1. De qualquer modo, os wikis open-source tornam mais atrativo o seu uso para a 

informatização do SGQ, pois este atributo diminui bastante os custos de aquisição e 

implantação do software na organização. 
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Tipo Característica Autores 

P
ri

n
ci

p
a

is
 

Armazenagem das páginas em um 

repositório central e compartilhado 
Woods & Thoeny (2007); Leuf & Cunningham (2001) 

Controle, armazenamento e recuperação de 

versões. 

Woods & Thoeny (2007); Ebersbach et al. (2006); 

Hasan & Pfaff (2006); Leuf & Cunningham (2001) 

Edição fácil e acessível, sem necessidade de 

ferramentas especiais ou softwares 

proprietários. Só necessitam do browser. 

Woods & Thoeny (2007); Ebersbach et al. (2006); 

Hasan & Pfaff (2006); Leuf & Cunningham (2001) 

Formatação das informações nas páginas 

wikis mais fácil que a linguagem HTML  

Woods & Thoeny (2007); Ebersbach et al. (2006); 

Leuf & Cunningham (2001) 

Estrutura de hipertexto não-linear navegável 

por links entre páginas. 

Ebersbach et al. (2006); Hasan & Pfaff (2006); Leuf & 

Cunningham (2001) 

C
o

m
p

le
m

en
ta

re
s 

Disponibilidade de uma lista de páginas 

recentemente modificadas 

Woods & Thoeny (2007); Ebersbach et al. (2006); 

Leuf & Cunningham (2001) 

Anexação de arquivos às páginas wikis 
Woods & Thoeny (2007); Ebersbach et al. (2006); 

Leuf & Cunningham (2001) 

Navegação por páginas que se concectam à 

cada página aberta (backlinks) 

Woods & Thoeny (2007); Ebersbach et al. (2006); 

Leuf & Cunningham (2001) 

Notificação por e-mail quando uma página é 

modificada 

Woods & Thoeny (2007); Ebersbach et al. (2006); 

Leuf & Cunningham (2001) 

Mecanismo de busca 
Woods & Thoeny (2007); Ebersbach et al. (2006); 

Leuf & Cunningham (2001) 

Páginas imprimíveis Woods & Thoeny (2007); Ebersbach et al. (2006) 

Fácilidade de customização Hasan & Pfaff (2006); Leuf & Cunningham (2001) 

W
ik

is
 

es
tr

u
tu

ra
d

o
s Variáveis Woods & Thoeny (2007); Ebersbach et al. (2006); 

Modelos de documentos Woods & Thoeny (2007); Ebersbach et al. (2006); 

Leuf & Cunningham (2001) 

Formulários Woods & Thoeny (2007); Ebersbach et al. (2006); 

Tabela 1 – Relação de características do wiki e obras que as levantaram 

3. 2 Levantamento dos requisitos para a documentação do SGQ 

No levantamento dos requisitos para a documentação do SGQ, os requisitos de documentação 

da norma ABNT ISO 9001:2008 foram analisados e agrupados para facilitar o estudo do 

relacionamento entre estes requisitos e as características do wiki levantadas anteriormente. A 

divisão dos requisitos foi feita em relação aos tipos de documentos demandados, ao processo 

de controle dos documentos e ao processo de controle dos registros (Tabela 2). 

 
Tipo de requisito Requisitos 

Tipos de documentos Declarações da política e dos objetivos da empresa 

 

Manual da qualidade 

 

Procedimentos 

 

Registros 

 

Outros documentos necessários 

    Controle de documentos Aprovação antes da emissão 

 

Análise crítica e atualização dos documentos 

 

Identificação da versão atual 

 

Identificação das alterações sofridas pelos documentos 

 

Disponibilização da versão vigente do documento onde ele é utilizado 
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Legibilidade e identificação dos documentos 

 

Identificação de documentos externos 

 

Evitar uso não intencional de documentos obsoletos 

    Controle de registros Identificação dos registros 

 

Armazenamento dos registros 

 

Proteção dos registros 

 

Recuperação dos registros 

  Tempo de retenção e descarte dos registros 

Fonte: Adaptado de ABNT (2008) 

Tabela 2 – Relação dos requisitos da norma ISO 9001:2008 

3. 3 Relacionamentos entre as características do wiki e os requisitos da documentação 

Neste tópico, foi explorada a contribuição do wiki para o atendimento a cada tipo de requisito 

de documentação do SGQ ISO 9001. No caso grupos relativos ao controle de documentos e 

registros, foi feita uma análise para cada requisito. 

3. 3.1 Tipos de documentos 

O armazenamento dos documentos em um repositório central torna-os facilmente acessíveis 

aos membros da organização. A edição sem necessidade de outras ferramentas, podendo ser 

criados e modificados pelo browser, amplia o acesso à manipulação dos conteúdos e formatos 

dos documentos, tornando-os mais ricos e adequados ao uso. A ampliação do acesso também 

é favorecida pela utilização de uma formatação mais simples que a utilizada para criação de 

páginas Web (como o HTML).  

Outra vantagem do uso dos wikis consiste na conexão entre os documentos por meio de links, 

o que evita a necessidade de repetição das informações e facilita a navegação entre os 

diversos documentos. Os links e os backlinks permitem uma organização de informações mais 

próxima do fluxo de trabalho, propiciando um alinhamento à abordagem de processo.  

A possibilidade de anexação de arquivos às páginas é comum a vários tipos de software, não 

só aos wikis. Ela permite o enriquecimento do conteúdo dos documentos com arquivos 

complementares com extensões diferentes. Para o manual da qualidade, a possibilidade de 

criação de links permite referenciar e os procedimentos documentados estabelecidos para o 

SGQ dentro do documento, conforme requer a norma.  

No caso de wikis estruturados, a possibilidade de criação e utilização de modelos de 

documentos permite a padronização do formato dos procedimentos e outros documentos do 

sistema de gestão da qualidade. Os registros consistem em documentos com caráter 

estruturado, sendo possíveis apenas com os wikis estruturados. Woods & Thoeny (2007) 

citam que os formulários podem ser utilizados para criar páginas com um formulário 

associado e listas com as páginas que utilizam determinado tipo de formulário podem ser 

criadas. A criação e atualização de registros podem ser feitas, portanto, por meio das páginas 

wikis, tirando proveito de todas as características que beneficiam a criação e edição destas 

páginas. 

3. 3.2 Controle de documentos 

O controle de documentos abrange vários requisitos importantes para assegurar o controle de 

procedimentos, instruções de trabalho, documentos técnicos e outros documentos da 

qualidade. A seguir, foi feita a análise de como as características dos wikis podem contribuir 

para o atendimento a estes requisitos. 

a) Análise crítica e atualização dos documentos 



 

 
 

 

 

 

9 

O armazenamento dos documentos em um repositório central auxilia o acesso aos 

documentos a serem analisados e os links e backlinks auxiliam na identificação dos 

documentos que têm relação com os analisados no momento. Além disso, os links evitam que 

informação tenha que ser repetida nos diversos documentos, centralizando o foco de atenção 

do indivíduo que faz a análise crítica e evitando a necessidade de modificar vários 

documentos ao mesmo tempo.  

O mecanismo de controle de versões dos wikis abrange o controle de autoria, data de 

modificação e a identificação das alterações feitas entre as versões por meio de formatação 

diferenciada para exclusões, inclusões, alterações no conteúdo e na forma do documento. 

Estas características propiciam uma visão da evolução do documento e a identificação das 

alterações já realizadas por outros indivíduos no mesmo documento, apoiando a edição 

colaborativa, aspecto principal dos aplicativos wiki.  

A edição sem necessidade de ferramentas especiais e a formatação simples facilita a 

atualização do documento analisado em termos de praticidade e rapidez.  

b) Aprovação antes da emissão  

O atendimento a este requisito, como proposto e aplicado por Castano, Mendez & Day 

(2010), envolve uma quebra de paradigmas enraizados na implantação de um SGQ padrão 

ISO 9001. Alguns destes paradigmas consistem na percepção da necessidade de um processo 

sequencial de autoria-edição-aprovação-publicação e a percepção de que quando um 

documento é publicado, as informações nele contidas são completas e permanentes 

(CASTANO et al., 2010).  

Assim, os autores propõem o uso dos mecanismos de controle de versões, da lista das páginas 

recentemente modificadas e da notificação por e-mail quando uma página é modificada para 

lidar com o processo de aprovação dos documentos modificados. Desta forma, as 

modificações seriam incorporadas aos documentos no momento em que o usuário as fizesse, 

sendo que um e-mail seria imediatamente enviado aos responsáveis pela aprovação, os quais 

poderiam verificar a pertinência das alterações e resolver aceitá-las ou rejeitá-las. A rejeição 

ocorreria por meio da escolha do retorno à versão anterior do documento, opção disponível no 

mecanismo de controle de versões do wiki. 

Esta alternativa se adéqua à idéia da utilização do potencial dos aplicativos wiki para 

gerenciamento da documentação do SGQ, no entanto exige condições especiais para sua 

aplicação. Neste quesito, Castano, Mendez & Day (2010) citam a capacitação e competência 

dos indivíduos com interesse na melhoria da documentação e a pressuposição de que as 

mudanças feitas pelas equipes nos documentos são melhorias como algumas destas condições. 

Tendo em vista que nem todas as organizações conseguem um ambiente adequado para esta 

quebra de paradigma, há wikis que fornecem alternativas para a questão da necessidade de 

aprovação previamente à publicação. Silveira (2009) cita alguns dos mecanismos disponíveis, 

os quais abrangem a possibilidade de aprovação de rascunhos, a existência de um estágio de 

pré-aprovação para todos os documentos e a aprovação da publicação por meio de pontuação 

dos revisores. 

Lavrsen (2007) cita outra forma de lidar com a necessidade de aprovação antes da publicação: 

a criação de uma página wiki de comentários para cada documento. Assim, todos os 

colaboradores poderiam fazer sua contribuição, não diretamente por meio da edição do 

documento original, mas por meio da adição de comentários que serão utilizados quando os 

documentos forem analisados criticamente e atualizados. Outra forma de criar esta 
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funcionalidade é possível por meio da customização, que no caso dos wikis consiste em uma 

atividade de fácil execução. 

Independentemente da alternativa escolhida, os documentos a serem aprovados podem ser 

localizados facilmente, devido à armazenagem das páginas em um repositório central. A 

disponibilidade de uma lista de páginas recentemente modificadas apóia a identificação destes 

documentos.  

c) Identificação da versão atual 

O controle de versões do wiki guarda todas as versões de um documento, inclusive a atual, 

identificando-as por número, autoria e data de atualização. Nos wikis estruturados, a 

utilização de modelos permite criar cabeçalhos e rodapés com mais informações sobre o 

documento.  

d) Identificação das alterações sofridas pelos documentos 

Para atender o requisito de identificação das alterações sofridas pelos documentos, o wiki 

possui um controle de versões completo. Conforme Woods & Thoeny (2007) e Ebersbach et 

al. (2006), o controle de versões do wiki automaticamente identifica os conteúdos e formatos 

alterados, retirados, adicionados e que permite a comparação entre versões diferentes do 

mesmo documento. 

e) Disponibilização da versão vigente do documento onde ele é utilizado 

O espaço on-line compartilhado permite que a versão vigente do documento seja 

disponibilizada a todos os colaboradores que possuam acesso a um computador com acesso à 

rede.  

f) Legibilidade e identificação dos documentos 

Todos os documentos, armazenados em um banco de dados compartilhado, são legíveis e 

podem ser identificados pelo mecanismo de armazenamento e controle de versões. 

g) Identificação de documentos externos 

O uso de links e a anexação de arquivos, associados às demais ferramentas do wiki, permitem 

não só a identificação dos documentos externos, como também uma conexão àqueles que 

estão em formato eletrônico. A edição fácil e acessível simplifica a atualização das formações 

de identificação destes documentos. 

h) Evitar uso não intencional de documentos obsoletos 

O espaço on-line compartilhado que armazena as páginas Wiki permite a manipulação dos 

documentos, sem necessidade de copiar o arquivo para o computador. Castano (2010) ressalta 

que esta característica evita a proliferação de cópias do documento. Assim, o documento 

estará disponível a todos os colaboradores em sua versão vigente. 

3. 3.3 Controle de registros 

Os registros consistem em um documento com características diversas dos demais 

documentos, o que exige requisitos específicos para seu controle. Abaixo foi realizada a 

análise do apoio que as características dos wikis fornecem a estes requisitos. 

a) Identificação de registros 

Como cada registro proveniente dos formulários wiki é associado a uma página wiki, a 

identificação das páginas é aplicável aos registros. Os modelos de páginas wikis também 
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podem ser utilizados para armazenar outras informações importantes para a identificação dos 

registros. 

b) Armazenamento dos registros 

O armazenamento das páginas wiki em um banco de dados central e a função “formulário” 

dos wikis estruturados permitem o armazenamento dos registros no banco de dados. Esta 

função abrange a criação de formulários, a criação de registros a partir destes e o 

armazenamento dos dados do registro no banco de dados. No caso de registros que não podem 

ser preenchidos no formulário on-line, há a opção de anexação do arquivo às páginas wiki. 

c) Proteção dos registros 

O armazenamento dos dados dos registros no banco de dados do wiki dificulta a perda dos 

dados, caso rotinas de backup sejam executadas corretamente. Castano et al. (2010) mostra 

ainda que os registros estão seguros, pois todas suas versões são automaticamente 

armazenadas por pelo menos seis meses. Assim, a alteração do registro não incorre em perda 

das informações originais. No caso dos arquivos anexados, eles são armazenados junto com 

os demais arquivos do aplicativo, sendo que o procedimento de backup é imprescindível neste 

caso. 

d) Recuperação dos registros 

A recuperação dos registros pode ser feita facilmente, pois eles são guardados em páginas 

wiki no banco de dados central e todas as características de identificação e disponibilização 

associadas a essas páginas são aplicáveis aos registros. O mecanismo de busca permite filtrar 

os tipos de formulários buscados e a estrutura de hipertexto não linear em conjunto com os 

backlinks, conectar outras páginas wikis aos registros armazenados. A possibilidade de 

impressão das páginas wiki provê outra forma de recuperação de registros. Os registros 

anexados às páginas wikis podem ser recuperados por meio do procedimento de download. 

e) Tempo de retenção e descarte dos registros 

O controle de tempo pode ser feito verificando-se a lista de páginas recentemente 

modificadas, sendo que neste caso, buscar-se-iam os itens relacionados no final da lista para 

verificação dos documentos que podem ser descartados. Outra forma de tratar este controle 

consiste na utilização de variáveis que armazenem o tempo de criação dos registros e que 

possam ser manipuladas para a criação de uma lista de registros a serem descartados em 

determinado momento. Castano et al. (2010) sugere que não há necessidade de disposição dos 

registros, já que eles são armazenados no banco de dados. 

4. Considerações finais 

Em vista das dificuldades encontradas pelas organizações em criar e manter a documentação 

do sistema de gestão da qualidade ISO 9001, a análise efetuada mostra que o wiki pode ser 

uma alternativa importante para este processo. O wiki foi desenhado como uma ferramenta 

para facilitar e encorajar a troca de informações por meio de características como a 

possibilidade de criação colaborativa, a centralização de todos os dados em um único banco 

de dados compartilhado, a facilidade de acesso e a simplificação da edição das páginas Web. 

Este desenho inicial recebeu várias contribuições ao longo do tempo para incorporação de 

novas funcionalidades e adaptação ao uso no ambiente corporativo. Estes novos atributos 

tornaram o wiki ainda mais atrativo para o controle da documentação nas organizações. 

O uso do wiki para a documentação do Sistema de Gestão da Qualidade é uma idéia recente, 
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incorporada por algumas empresas, as quais tiveram resultados bastante positivos e 

divulgaram estas impressões na Web. No entanto, na falta de estudos acadêmicos sobre o 

potencial de contribuição dessa ferramenta para o atendimento aos requisitos da norma ISO 

9001, verificou-se a necessidade da análise deste relacionamento. 

Esta análise mostrou que o armazenamento das páginas wiki em um repositório central e 

compartilhado, associado à acessibilidade e facilidade de edição destas páginas, consiste no 

aspecto central das vantagens do uso do wiki para o controle da documentação. Estas 

características evitam a proliferação de cópias de documentos e também desburocratizam o 

processo de atualização destes. 

Outra vantagem importante consiste no enriquecimento do conteúdo e formato dos 

documentos da qualidade, proporcionado pela anexação de arquivos às páginas wiki e 

principalmente, pela estrutura de hipertexto não-linear constituída de links entre documentos 

diferentes. Os links e os backlinks proporcionam uma navegação guiada pelos próprios 

colaboradores segundo o fluxo de informações por eles requerido para a realização de suas 

atividades. O mecanismo de busca, por sua vez, torna ainda mais fácil e rápido o acesso aos 

documentos na rotina dos colaboradores. 

O mecanismo de controle de versões do wiki é bastante desenvolvido e permite o completo 

rastreamento da melhoria ocorrida nos documentos da qualidade, apoiando diversos requisitos 

da norma. Como meios de monitoramento das mudanças ocorridas na documentação e, 

portanto, na comunicação dessas mudanças, têm-se a lista de páginas recentemente 

modificadas e a notificação das mudanças por e-mail. Por fim, o wiki estruturado permite a 

incorporação dos registros da qualidade, contribuindo para um melhor controle de sua criação, 

edição, armazenamento e recuperação. 

A análise realizada neste artigo tem como limitação a escolha apenas das características 

encontradas nos wikis existentes atualmente, segundo os autores consultados. Os wikis vêm 

evoluindo rapidamente e principalmente, em direção à aplicação no ambiente empresarial. 

Portanto, nota-se que suas vantagens para o uso no SGQ podem ser ainda mais amplas. 

Conclui-se que a aplicação do wiki para informatização da documentação do SGQ apresenta 

grande potencial para diminuir os problemas relacionados à burocratização e à complexidade 

deste processo nas organizações. Associando as vantagens relacionadas aos requisitos da 

norma às vantagens de custos dos wikis gratuitos, o resultado final promete ser bastante 

interessante para todas as empresas que desejam simplificar o processo de controle da 

documentação do SGQ padrão ISO 9001 e não dispõem de recursos suficientes para a 

compra, implantação e manutenção de um software proprietário. Sugere-se, portanto, que em 

pesquisas posteriores, novos estudos sejam feitos para verificar como este software pode ser 

aplicado nas empresas, quais as condições para o sucesso desta implantação e quais os 

resultados trazidos por esta implementação.  
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