
 

 

 

 

 



 



 

Curso Implantando a ISO 9001:2015 

O curso Implantando a ISO 9001:2015 se faz necessário para profissionais que venham a participar da 
implantação do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) para empresas que tenham interesse em se 
certificar na norma ABNT NBR ISO 9001:2015. 

Objetivo:   

Fornecer conhecimentos necessários a usar a qualidade como meio estratégico para o crescimento da 
empresa, gerenciando processos, aplicando ferramentas da qualidade e normas de gestão da qualidade. 
Ao final do cursos o profissional deverá: 

 Compreender a série de normas ISO 9000  
 Liderar projetos de implantação de sistemas de gestão da qualidade  
 Saber implementar mapeamento de processos, indicadores de desempenho, ferramentas da 

qualidade. 
 Certificar e manter a certificação de Sistema da Qualidade  
 Receber auditorias externas e auditorias de fornecedores e clientes 
 Liderar auditorias internas 

Público alvo:  

Profissionais envolvidos no Sistema de Gestão da Qualidade que deverão atuar como gestores da 
qualidade ou na equipe de implantação. 

Forma: 

Presencial 

Carga horária:  

40 horas 

Conteúdo elaborado por:  

 Atmosphera Consultoria. 

Coordenação: 

 Guilherme Ribeiro Loos – Graduado em administração de empresas com ênfase em sistemas de 
informação, pós-graduado em gestão de processos e qualidade com ênfase em Lean Seis Sigma, auditor 
líder em ISO 9001:2015, ISO 14001: e ISO 45001:2018, green belt em Lean Six Sigma, entre outras 
capacitações nas áreas de projetos, processos, qualidade, capacitação e negócios. Atua como consultor 
de empresas atuando em gestão de projetos, processos e qualidade, palestrante e professor de cursos de 
capacitação profissional, auditor líder para certificadoras nacionais e estrangeiras. 

Instrutores: 

Os instrutores apresentados pela Atmosphera Consultoria para ministração deste cursos são profissionais 
altamente capacitados e qualificados para gerar valor de conhecimento teórico e prático aos alunos. 
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I Apresentação 

 

A norma ABNT NBR ISO 9001:2015  foi oficialmente publicada em setembro de 2015 e trouxe várias mudanças e 
discussões.  

Este manual tem por objetivo falar dos requisitos desta nova versão da norma, trazendo como primeiro tema: 
“Será que a sua empresa merece a ISO 9001:2015?” 

Segundo o dicionário, merecer significa: 

 

 

 

 

http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=merecer 

Ou seja, é estar em condições de obter ou receber alguma coisa. 

Muitas empresas possuem a certificação ISO 9001:2015 no Brasil, mas será que a gente vive esse nível de qualidade 
em processos, produtos e serviços? 

Teoricamente, a ISO deveria ir muito além de uma certificação, ela deveria assegurar uma melhor experiência e 
satisfação para o cliente, pois o cliente é a razão de uma empresa existir. 

Empresas que implementam o Sistema de Gestão da Qualidade somente para obter a certificação acabam tendo 
um custo maior que as que implantam com sucesso, pois não recebem os benefícios de uma correta 
implementação do sistema como: 

a. Equipe Motivada e Alinhada; 

b. Satisfação do Cliente como Foco Principal do Negócio; 

c. Novos Negócios e Imagem Positiva; 

d. Economia de Recursos e Investimento no Desenvolvimento; 

Os benefícios da ISO 9001 se estendem a diversas áreas de negócios. Claro que a visibilidade e expansão de 
mercado está entre as mais almejadas, porém é importante lembrar que “Qualidade” se aplica em todos os 
sentidos sejam eles profissionais ou pessoais. 

1. Obter algo por seus méritos. 
2. Fazer jus a. 
3. Mostrar os atributos necessários para. 
4. Estar em condições de receber. 
5. Ser digno de reconhecimento. 
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a. Equipe Motivada e Alinhada 

Ter uma equipe motivada e alinhada gera um grande diferencial competitivo . A certificação ISO 9001 é uma 
forma de alinhar objetivos e pensamentos, em prol da empresa como um todo. 

Ao implementar a ISO 9001, a empresa mostra ao colaborador que pensa no futuro , que não quer ficar 
estagnada no mercado, e acredita que melhorias  devem ser realizadas e sugeridas continuamente . Assim, é 
muito provável que o profissional se sinta motivado a trabalhar melhor, rever conceitos, e abraçar as mudanças 
que a certificação acarreta. 

Ter profissionais focados e comprometidos é um diferencial considerável.  Uma equipe motivada passa a alegria 
que está sentindo para os que estão ao redor. Fornecedores, e principalmente clientes, são bem tratados, novas 
sugestões são feitas e colocadas em prática com maior interesse. 

Além disso, o funcionário irá entender melhor os processos internos do lugar onde trabalha, e compreenderá 
que faz parte de algo, sendo inclusive, uma das peças fundamentais para o sucesso  ou fracasso do mesmo. 

b. Satisfação do Cliente como Foco Principal do Negócio 

A satisfação do seu cliente como foco principal do negócio é um dos principais benefícios da ISO 9001.  Sua 
empresa deixa de ter o foco no produto  e começa a ter o foco no cliente . 

Para isso o primeiro passo é conhecer profundamente o que o motiva, quais são seus valores , suas expectativas , 
seu estilo de vida, seu comportamento, suas opiniões, entre outros. 

De posse dessas informações conseguimos entender o sentimento do nosso cliente  para buscar a sua 
satisfação. Com a ISO 9001, você será capaz de monitorar os 05 elementos básicos necessários para se criar 
valor para o cliente: 

 Qualidade; 
 Relacionamento; 
 Desempenho 
 Preço; 
 Benefícios. 

Portanto, a fórmula é: 

Satisfação do Cliente  + Fidelização do Cliente  = Relacionamentos Duradouros  + Lucro para a empresa . 

Simples assim. 

c. Novos Negócios e Imagem Positiva 

A consequência de um sistema bem implementado gera a conquista de novos negócios e imagem perante ao 
mercado. 

A certificação ISO 9001 traz uma imagem que reflete a melhoria na gestão da qualidade . Mostra que a 
empresa se preocupa com a forma como é vista pelos clientes, que deseja melhorar continuamente  e está 
aberta a novas oportunidades e parcerias . 

Sem falar nos mercados dos grandes players, onde quem não tem a certificação nem pode entrar para competir 
no jogo. Se você almeja alçar voos maiores, saiba que multinacionais ou grandes empresas exigem certificação 
ISO 9001 de seus fornecedores. 

Ou seja, sua empresa por si só é o seu cartão de visita. Sempre trabalhe de forma transparente e utilize a ISO 
9001 como estratégia de melhoria  e desenvolvimento do negócio. O reconhecimento virá como consequência 
espontânea. 

d. Economia de Recursos e Investimento no Desenvolvimento 

Em curto prazo, a obtenção do selo ISO 9001 traz melhorias nos processos internos da empresa, diminuindo 
retrabalho e desperdício , além de aumentar a qualidade do produto . As economias geradas podem ser 
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investidas no desenvolvimento de novos produtos, em treinamento de pessoal, em uma reforma na sede (uma 
nova pintura ou a compra de novos móveis são percebidos de imediato). 

Em longo prazo, é comum que se verifique aumento no faturamento  da empresa, visto que os clientes tornam-
se fiéis e a credibilidade dos serviços prestados determinou a chegada de novos parceiros comerciais.” 

A ISO 9001 é globalmente benéfica para as organizações que implementam o Sistema de Gestão e que buscam 
melhorar a qualidade à longo prazo,  pois com as ações que são realizadas no decorrer de alguns ciclos, a tendência 
é manter um histórico do comportamento dos seus processos e da sua evolução após a implementação. 

Ao aplicar os requisitos normativos na tomada de decisões do cotidiano da organização, as empresa têm sucesso 
na melhoria contínua da qualidade: 

Maior Organização Interna: As informações passam a fluir de um setor para outro ordenadamente. Os problemas 
que travam a organização passam a ser identificados, tratados e até mesmo eliminados. 

Melhor Desempenho do Negócio: Ajuda os gestores a elevar o desempenho da organização, tanto internamente 
como perante os concorrentes. As atividades chave da organização passam a ser monitoradas e os resultados 
aparecem em curto, médio e longo prazo. 

Melhor Desempenho Comercial:  A certificação ISO 9001 aliada ao marketing alavanca a reputação da marca, 
pois demonstra que a organização é comprometida com padrões internacionais reconhecidos e com a melhoria 
contínua. 

Economia e Redução do Desperdício:  Com o gerenciamento de materiais, a eficácia da produção pode ser 
destacada, trazendo benefícios financeiros. Com o controle das não conformidades a organização reduz o 
retrabalho. 

Aumenta a Satisfação dos Clientes:  A norma ISO 9001 tem um requisito destinado à satisfação do cliente, 
assegurando que as necessidades dos clientes sejam consideradas e atendidas. Com isso a organização melhora 
o desempenho perante os clientes. 

Maior Controle do Negócio pela Direção e Acionistas:  A norma propõe que a organização se antecipe aos 
problemas ocorridos nos processos, antes que o problema ocorra efetivamente. Isso permite que a alta direção 
tenha uma visão prévia de possíveis falhas e melhorias a serem atingidas. 

 

II Histórico da Norma 

Em 1926 foi criada a primeira entidade para padronização internacional “International Federation of the National 
Standardizing Associations” (ISA) que cessaram suas atividades em 1942 durante a Segunda Guerra Mundial. 

A sigla "ISO" se refere à International  Organization for Standardization, criada em 1946 após final do conflito 
internacional, representantes de 25 países reuniram-se em Londres e decidiram criar uma nova organização, para 
padronização, com o objetivo de "facilitar a coordenação internacional e unificação dos padrões industriais". 

Essa organização internacional trata-se uma entidade não governamental, essa nova organização iniciou suas 
atividades oficialmente em 23 de fevereiro de 1947 com sede em Genebra, na Suíça, hoje presente em cerca de 
161 países, no Brasil é representada pela ABNT “Associação Brasileira de Normas Técnicas”.  

Conforme últimos dados levantados pela ISO-International Organization for Standardization a ISO 9001:2015 é 
implementado por mais de um milhão de empresas e organizações em mais de 170 países. Fonte de pesquisa: 
https://www.iso.org/iso-9001-quality-management.html. 

A sigla “ISO" foi originada da palavra isonomia, sinônimo de igualdade, cujo objetivo é a padronização do 
gerenciamento do sistema da qualidade visando a sua unificação de forma universal. A sua função é a de promover 
a normatização de produtos e serviços, para que a qualidade dos mesmos seja permanentemente melhorada. 
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A família de normas que visam a gestão da qualidade nasceu de normas militares, antes da ISO várias normas 
foram criadas, dentre elas podemos citar: 

 Normas Militares Americanas - MIL STD. - Padronização. 

 MIL-Q-9858 - Foi a primeira norma de Especificações de Sistema da Qualidade. 

 MIL-I-45205 - Requisitos de um Sistema da Qualidade. 

 AQAP (Allied Quality Assurance) OTAN - Garantia da Qualidade. 

 DEF.STAN (Defense Standard) Reino Unido - Normas das Forças Armadas Sobre Sistemas da Qualidade. 

 BS-5750 (British Standard) 

A primeira norma ISO 9000:1987 baseou-se nesta última, BS-5750 (British Standard) norma de origem Britânica. 

Esta norma ficou conhecida como norma de gestão, uma vez que não apenas especificava como se produzir, mas 
também como gerenciar o processo de produção. 

Em 1979 - O Comitê Técnico ISO TC 176 elabora normas sobre Qualidade. 

Com a globalização na década de 1980, aumentou a necessidade de normas internacionais, principalmente a 
partir da criação da União Europeia. 

Em 1987 - São aprovadas as Normas ISO 9000. NBR ISO 9000 - Tradução literal do texto original. 

 

Histórico da família de Normas ISO 9001 e suas Revisões: 

 Família de Normas ISO 9000:1987 

NBR ISO 9000:1987-Parte 1 - Normas de Gestão da Qualidade e Garantia da Qualidade: Diretrizes para 
seleção de uso. 

NBR ISO 9001:1987 - Normas de Sistema da Qualidade - Modelo para Garantia da Qualidade em projeto, 
desenvolvimento, produção, instalação e serviços associados, aplicava-se a organizações cujas atividades 
eram voltadas à criação de novos produtos. 
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NBR ISO 9002:1987 - Normas de Sistema da Qualidade - Modelo para Garantia da Qualidade em produção, 
instalação e serviços associados, compreendia essencialmente o mesmo material da anterior, mas sem 
abranger a criação de novos produtos. 

NBR ISO 9003:1987  - Normas de Sistema da Qualidade - Modelo para Garantia da Qualidade inspeção e 
ensaios finais, abrangia apenas a inspeção final do produto e não se preocupava como o produto era 
feito. 

NBR ISO 9004:1987-Parte 1 - Normas de Gestão da Qualidade. Elementos do Sistema da Qualidade: 
Diretrizes. Para melhoria do desempenho. 

 Família de Normas ISO 9000:1994 

NBR ISO 9000:1994 - Essa norma tratava dos termos e definições relativos à norma ISO 9001:1994, 
explicativa dos termos e definições da garantia da qualidade, não é uma norma certificadora. 

NBR ISO 9001:1994 - Essa norma tinha a garantia da qualidade como base da certificação. 

NBR ISO 9002:1994 -  

NBR ISO 9003:1994 -  

 Família de Normas ISO 9000:2000 

A família de normas NBR ISO 9000:1994 (9001, 9002 e 9003) foi cancelada e substituída pela série de normas 
ABNT NBR ISO 9000:2000, que é composta de três normas: 

ABNT NBR ISO 9000:2000 - Descreve os fundamentos de sistemas de gestão da qualidade e estabelece a 
terminologia para estes sistemas. 

ABNT NBR ISO 9001:2000 - Especifica requisitos para um Sistema de Gestão da Qualidade, onde uma 
organização precisa demonstrar sua capacidade para fornecer produtos que atendam aos requisitos do 
cliente e aos requisitos regulamentares aplicáveis, e objetivas aumentar a satisfação do cliente. 

ABNT NBR ISO 9004:2000 - Fornece diretrizes que consideram tanto a eficácia como a eficiência do sistema 
de gestão da qualidade. O objetivo desta norma é melhorar o desempenho da organização e a satisfação 
dos clientes e das outras partes interessadas. 

 Família de Normas ISO 9000:2005 

ISO 9000:2005 - Foi a única norma lançada nesse ano, descrevendo os fundamentos de sistemas de gestão 
da qualidade que, no Brasil, constituem o objeto da família ABNT NBR ISO 9000, e definindo os termos 
a ela relacionados. É aplicável a organizações que buscam vantagens através da implementação de um 
sistema de gestão da qualidade. 

 Família de Normas ISO 9000:2008 

ABNT NBR ISO 9000:2005 - Não houve revisão desta norma por ter lançado revisão em 2005. 

ABNT NBR ISO 9001: 2008 - A revisão da ISO 9001 para a versão 2008 trouxe poucas mudanças, 
notadamente alguém já ouviu algum comentário. As mudanças, são sutis em vários pontos, serviram 
para melhorar o entendimento sobre a norma ISO 9001 e para aprimorar sua utilização da mesma. 

ABNT NBR ISO 9004:2009  - Sistema de Gestão da qualidade – Diretriz para melhoria de desempenho, essa 
nova versão substitui a versão 2000 e fornecem às organizações um modelo de “Sucesso sustentado” 
é a terceira versão, sendo que a primeira publicada em 1987. 

As normas ABNT NBR ISO 9000 e ABNT NBR ISO 9004 não é destinado a certificação, regulamentar ou 
contratual. 

 Família de Normas ISO 9000:2015 

ABNT NBR ISO 9000:2015 -  
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ABNT NBR ISO 9001:2015 - A revisão da norma NBR ISO 9001 para versão 2015 trouxe diversas mudanças, 
entre elas teve mudança na estrutura que são sete (7) requisitos de aplicação e Sete (7) princípios de 
gestão, anexo SL e alterações nos requisitos e sua aplicação, itens e subitens da norma. 

 

Benefícios trazidos pela ISO 9001:2015: 

 Menos prescritiva, mas com maior enfoque na obtenção de produtos e serviços conformes 

 Mais fácil de usar para o serviço e organizações baseadas no conhecimento 

 Maior envolvimento liderança 

 Planejamento mais estruturado para a definição de objetivos 

 Revisão de Gestão está alinhada aos resultados organizacionais 

 A oportunidade para obter informação mais flexível documentado 

 Endereços de riscos e oportunidades organizacionais de forma estruturada 

 Endereços de gestão da cadeia de suprimentos de forma mais eficaz 

 Oportunidade para um sistema de gestão integrada que aborda outros elementos, como meio 

ambiente, saúde e  segurança, continuidade de negócios, etc. 

 

Fonte: Bureau Veritas - https://br.lead.bureauveritas.com/empresas-de-sucesso  

 

Os sete princípios de gestão da qualidade são: 

PGQ 1 - Foco no cliente 

PGQ 2 – Liderança 

PGQ 3 - Engajamento das pessoas 
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PGQ 4 - Abordagem de processo 

PGQ 5 – Melhoria 

PGQ 6 - tomada de decisão baseada em evidências 

PGQ 7 - Gestão de Relacionamento 

Princípios do SGQ – Comparação entre as normas ISO 9004 x ISO 9001 

 

III Mudanças na Última Edição da ISO 9001 

A ISO disponibiliza em http://isotc.iso.org/livelink/livelink/open/tc176SC2public uma matriz de comparação entre a 
as estruturas da versão de 2008 e de 2015 da ISO 9001, que facilita a comparação das alterações nos requisitos 
entre as duas edições. 

Visão geral das mudanças por número de cláusulas: 

Cláusula  Requisito 

Cláusula 4 A introdução de um requisito para entender o “Contexto da Organização” bem como as expectativas 
das partes interessadas, e como isso impacta nos objetivos do sistema, que é para atingir a satisfação dos 
clientes. 

Cláusula 5 Liderança inclui a maioria dos requisitos de “responsabilidade gerencial” existentes. 

Cláusula 6 Maior ênfase no “Planejamento”, que foca na identificação dos riscos e oportunidades e como elas 
impactam no escopo do sistema. Isto elimina a necessidade de ações preventivas como definido na versão 
2008, mas inclui requisitos fortalecidos para o gerenciamento de riscos. 

Cláusula 7 “Suporte” inclui a maior parte dos requisitos na Cláusula 6 anterior – gerenciamento de recursos, mas 
gerencia “conhecimento organizacional”. 

Cláusula 8 “Operações” substitui a anterior “Cláusula 7 – realização de produtos”, mas contém a maior parte dos 
requisitos prévios. A intenção é tornar isto mais relevante ao setor de serviços. 

Cláusula 9 “Avaliação de Performance” substitui a antiga cláusula 8 e elimina a necessidade de ações preventivas, 
que agora é englobada na cláusula 6, planejamento. 

Cláusula 10 Aumenta o foco em “melhorias” e inclui não-conformidade e ações corretivas, previamente contidas na 
cláusula 8. 

 

Matriz de Correlação – ISO 9001:2008 x ISO 9001:2015: 

ISO 9001:2008 

 

ISO 9001:2015 

4 Sistema de Gestão da Qualidade 4 Contexto da Organização 

4.1 Requisitos Gerais 4.4 SGQ e seus processos 
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4.2 Requisitos de Documentação 7.5 Informação documentada 

4.2.1 Geral 7.5.1 Geral 

4.2.2 Manual da Qualidade 4.3 Determinando o escopo do SGQ  
7.5.1 Geral  
4.4 SGQ e seus processos 

4.2.3 Controle de Documentos 7.5.2 Criando a atualizando  
7.5.3 Controle de informações documentadas 

4.2.4 Controle de Registros 7.5.2 Criando a atualizando  
7.5.3 Controle de informações documentadas 

 

5 Responsabilidade gerencial  5 Liderança 

5.1 Comprometimento gerencial 5.1 Liderança e comprometimento 
5.1.1 Geral 

5.2 Foco no cliente 5.1.2 Foco no cliente 

5.3 Políticas da Qualidade 5.2 Políticas  
5.2.1 Desenvolvendo a política da qualidade  
5.2.2 Comunicando a política da qualidade 

5.4 Planejamento 6 Planejamento para o SGQ 

5.4.1 Objetivos da Qualidade 6.2 Objetivos da qualidade e o planejamento para atingi-los 

5.4.2 Planejamento do SGQ 6 Planejamento  
6.1 Ações para identificar riscos e oportunidades  
6.3 Planejamento das mudanças 

5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicação 5 Liderança 

5.5.1 Responsabilidade e autoridade 5.3 Papéis organizacionais, responsabilidade e autoridades 

5.5.2 representante gerencial Título removido  
5.3 Papéis organizacionais, responsabilidade e autoridades 

5.5.3 Comunicação interna 7.4 Comunicação 

5.6 Revisão gerencial 9.3 Comunicando a política da qualidade 

5.6.1 Geral 9.3.1 Geral 

5.6.2 Revisão de entradas 9.3.1 Revisão gerencial de entradas 

5.6.3 Revisão de saídas 9.3.2 Revisão gerencial de saídas 
 

6 Gerenciamento de recursos  7.1 Recursos 

6.1 Fornecimento de recursos 7.1.1 Geral  
7.1.2 Pessoal 

6.2 Recursos humanos Título removido 

6.2.1 Geral 7.2 Competência 

6.2.2 Competência, treinamento e conhecimento 7.2 Competência 
7.3 Conhecimento 

6.3 Infraestrutura 7.1.3 Infraestrutura 

6.4 Ambiente de trabalho 7.1.4 Ambiente para a operação de processos 
 

7 Realização de produto  8 Operação 

7.1 Planejamento da realização de produto 8.1 Planejamento e controle operacional 

7.2 Processos relacionados a clientes 8.2 Requisitos para produtos e serviços 
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7.2.1 Determinação de requisitos de processos relacionados 
a produtos 

 8.2.2 Determinação de requisitos de processos relacionados 
a produtos e serviços 

7.2.2 Revisão dos requisitos relativos a produtos 8.2.3 Revisão de requisitos relacionados a produtos e 
serviços 

7.2.3 Comunicação com clientes 8.2.1 Comunicação com o cliente 

7.3 Projeto e desenvolvimento 8.2.4 Mudanças nos requisitos para produtos e serviços  

8.5 Fornecimento de produtos e serviços 

7.3.1 Projeto e Desenvolvimento 8.3 Projeto e Desenvolvimento de produtos e serviços  

8.3.1 Geral  

8.3.2 Projeto e Desenvolvimento - planejamento 

7.3.2 Projeto e Desenvolvimento - entradas 8.3.3 Projeto e Desenvolvimento - entradas 

7.3.3 Projeto e Desenvolvimento - saídas 8.3.5 Projeto e Desenvolvimento - saídas 

7.3.4 Projeto e Desenvolvimento - revisão 8.3.4 Projeto e Desenvolvimento - controles 

7.3.5 Projeto e Desenvolvimento - verificação 8.3.4 Projeto e Desenvolvimento - controles 

7.3.6 Projeto e Desenvolvimento - validação 8.3.4 Projeto e Desenvolvimento - controles 

7.3.7 Controle de Projeto e Desenvolvimento - mudanças 8.3.6 Projeto e Desenvolvimento - mudanças 

7.4 Compras 8.4 Controle de processos, serviços e produtos externos 

7.4.1 Processos de compras 8.4.1 Geral  

8.4.2 Tipo e extensão de controle 

7.4.2 Informação de compras 8.4.3 Informações para fornecedores externos 

7.4.3 Verificação do processo de compras 8.6 Lançamento de produtos e serviços 

7.5 Produção e fornecimento de serviços 8.5 Fornecimento de produtos e serviços 

7.5.1 Controle de produção e fornecimento de serviços 8.5.1 Controle de produção e fornecimento de serviços  

8.5.5 Atividades de pós-entrega 

7.5.2 Validação dos processos para produção e fornecimento 
de Serviços 

8.5.1 Controle de produção e fornecimento de serviços 

7.5.3 Identificação e rastreabilidade 8.5.2 Identificação e rastreabilidade 

7.5.4 Propriedades do cliente 8.5.3 Propriedades pertencentes a clientes ou fornecedores 

7.5.5 Preservação do produto 8.5.4 Preservação 

7.6 Controle de equipamentos de mensuração 7.1.5 Monitoramento e mensuração de recursos 
 

8.0 Mensuração, análises e melhorias  9.1 Monitoramento, mensuração, análises e avaliação 

8.1 Geral 9.1.1 Geral 

8.2 Monitoramento e mensuração 9.1 Monitoramento, mensuração, análises e avaliação 

8.2.1 Satisfação dos clientes 9.1.2 Satisfação de clientes 

8.2.2 Auditoria interna 9.2 Auditoria interna 

8.2.3 Monitoramento e mensuração de processos 9.1.1 Geral 

8.2.4 Monitoramento e mensuração de produtos 8.6 Lançamento de produtos e serviços 

8.3 Controle de produtos não-conformes 8.7 Controle de saídas não-conformes 

8.3 Controle de produtos não-conformes 9.1.3 Análise e avaliação 

8.5 Melhorias 10 Melhoria 

8.5.1 Melhoria contínua 10.1 Geral  

10.3 Melhoria contínua 
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8.5.2 Ações corretivas  10.2 Não-conformidade e ação corretiva 

8.5.3 Ações preventivas Cláusula removida  

6.1 Ações para identificar riscos e oportunidades (ver 6.1.1, 
6.1.2) 

 

Matriz de Correlação ISO 9001:2015 x ISO 9001:2008 

ISO 9001:2015 

 

ISO 9001:2008 

4 Contexto da organização 1.0 Escopo 

4.1 Entendendo a organização e seu contexto 1.1 Geral 

4.2 Entendendo as necessidades das partes interessadas 1.1 Geral 

4.3 Determinando o escopo do SGQ 1.2 Aplicação 

4.4 SGQ e seus processos 4.2.2 Manual da qualidade 
 

5 Liderança  5 Responsabilidade gerencial 

5.1 Liderança e compromisso 5.1 Comprometimento gerencial 

5.1.1 Geral 5.1 Comprometimento gerencial 

5.1.2 Foco no cliente 5.2 Foco no cliente 

5.2 Políticas 5.3 Política de qualidade 

5.2.1 Desenvolvendo a política de qualidade Novo Requisito 

5.2.2 Comunicando a política de qualidade Novo Requisito 

5.3 Papéis organizacionais, responsabilidade e autoridades 5.5.1 Responsabilidade e autoridade  
5.5.2 Representante da diretoria 

   

6 Planejamento  5.4.2 Planejamento do SGQ 

6.1 Ações para identificar riscos e oportunidades 5.4.2 Planejamento do SGQ 
8.5.3 Ações preventivas 

6.2 Objetivos da qualidade e planejamento para obtê-los 5.4.1 Objetivos da qualidade 

6.3 Planejamento de mudanças 5.4.2 Planejamento do SGQ 
   

7 Suporte  6 Gerenciamento de recursos 

7.1 Recursos 6 Gerenciamento de recursos 

7.1.1 Geral 6.1 Fornecimento de recursos 

7.1.2 Pessoal 6.1 Fornecimento de recursos 

7.1.3 Infraestrutura 6.3 Infraestrutura 

7.1.4 Ambiente para a operação de processos 6.4 Ambiente de trabalho 

7.1.5 Monitoramento e mensuração de recursos 7.6 Controle de equipamentos de monitoramento 

7.1.6 Conhecimento organizacional Novo requisito 

7.2 Conhecimento 6.2.1 Geral 
6.2.2 Competência, treinamento e conhecimento 

7.3 Conscientização 6.2.2 Competência, treinamento e conhecimento 

7.4 Comunicação 5.5.3 Comunicação interna 

7.5 Informação documentada 4.2 Requisitos documentados 

7.5.1 Geral 4.2.1 Geral 

7.5.2 Criando e atualizando 4.2.3 Controle de documentos 
2.4 Controle de registros 
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7.5.3 Controle de informação documentada  4.2.3 Controle de documentos 
2.4 Controle de registros 

 

8 Operação  7 Realização de produtos 

8.1 Planejamento e controle operacional 7.1 Planejamento para a realização de produtos 

8.2 Requisitos para produtos e serviços 7.2 Processos relativos a clientes 

8.2.1 Comunicação com o cliente 7.2.3 Comunicação com o cliente 

8.2.2 Determinação dos requisitos relacionados com os 
produtos e serviços 

7.2.1 Determinação dos requisitos relativos a produtos 

8.2.3 Revisão dos requisitos relacionados com os produtos e 
serviços 

7.2.2 Revisão dos requisitos relativos a produtos 

8.2.4 Alterações nos requisitos de produtos e serviços Novo Requisito 

8.3 Projeto e Desenvolvimento de produtos e serviços 7.3 Projeto e desenvolvimento 

8.3.1 Geral Novo Requisito 

8.3.2 Projeto e Desenvolvimento - planejamento 7.3.1 Projeto e desenvolvimento - planejamento 

8.3.3 Projeto e Desenvolvimento - entradas 7.3.2 Projeto e desenvolvimento - entradas 

8.3.4 Projeto e desenvolvimento - controle 7.3.4 Projeto e desenvolvimento - revisão  
7.3.5 Projeto e desenvolvimento - verificação  
7.3.6 Projeto e desenvolvimento - validação 

8.3.5 Projeto e saídas Desenvolvimento 7.3.3 Projeto e desenvolvimento - saídas 

8.3.6 Projeto e Desenvolvimento alterações 7.3.7 Controle de Projeto e desenvolvimento mudanças 

8.4 Controlo de fornecidas externamente processos, 
produtos e serviços 

7.4.1 Processo de compras 

8.4.1 Geral 7.4.1 Processo de compras 

8.4.2 Tipo e extensão do controle 7.4.1 Processo de compras 
7.4.3 Verificação de produtos comprados 

8.4.3 Informação para fornecedores externos 7.4.2 Informações de compras 

8.5 Produção e fornecimento de serviço 7.5 Fornecimento de produtos e serviços 

8.5.1 Controle de produção e fornecimento de serviço 7.5.1 Control of production and service provision 

8.5.2 Identificação e rastreabilidade 7.5.3 Identificação e rastreabilidade 

8.5.3 Bens pertencentes aos clientes ou fornecedores 
externos 

7.5.4 propriedade do cliente 

8.5.4 Preservação 7.5.5 Preservação do produto 

8.5.5 Atividades de pós-entrega 7.5.1 Controle de produção e fornecimento de serviço 

8.5.6 Controlo de alterações 7.3.7 Controle de Projeto e Desenvolvimento alterações 

8.6 Lançamento de produtos e serviços 8.6 Lançamento de 
produtos e serviços 

8.2.4 Medição e monitoramento de processos 
7.4.3 Verificação do produto adquirido 

8.7 Controle de saídas não-conformes 8.3 Controle de produto não conforme 
 

9 Avaliação de desempenho  Novo Requisito 

9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação 8 Medição, análise e melhoria 

9.1.1 Geral 8.1 Geral 

9.1.2 Satisfação do Cliente 8.2.1 Satisfação do Cliente 

9.1.3 Análise e Avaliação 8.4 Análise de dados 

9.2 Auditoria interna 8.2.2 Auditoria interna 

9.3 Revisão de gerenciamento 5.6 Revisão de gerenciamento 
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9.3.1 Geral  5.6.1 Geral 

9.3.2 Revisão gerencial de entradas 5.6.2 Revisão de entradas 

9.3.3 Revisão gerencial de saídas 5.6.3 Revisão de saídas 
 

10 Melhoria  8.5 melhoria 

10.1 Geral 8.5.1 Melhoria contínua 

10.2 Não-conformidade e medidas corretivas 8.3 Controle de produto não conforme  
8.5.2 Ação corretiva 

10.3 Melhoria contínua 8.5.1 Melhoria contínua 
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Leitura e Interpretação / Implantação da Norma ISO 9001:2015 
 

Para melhor entendimento é recomendado acompanhar este conteúdo ao lado da 

norma ABNT NBR ISO 9001, terceira edição, 2015.  

Esta primeira parte refere-se a fazer uma introdução da norma quanto a sua origem a 

aplicação. A segunda parte refere-se à aplicação do SGQ iniciando em planejamento 

até a melhoria, fechando o ciclo PDCA. 

Parte 1 - Introdução 
 

0 Introdução 

0.1 Generalidades 

A adoção de um SGQ é, segundo a ISO 9001:2015, uma decisão estratégica 
da Organização, ou seja, tomada ao  mais alto nível de decisão para servir 
um propósito específico e obter resultados. Ao endereçar a capacidade de 
satisfazer as necessidades e expetativas dos clientes, aumentar a sua 
satisfação através de um SGQ e melhorar o desempenho global da 
Organização, a ISO 9001 lida com o propósito fundamental da existência de uma Organização. Contribui para o 
pilar econômico da sustentabilidade, o que por sua vez permite à Organização ter a capacidade e os meios para 
outras iniciativas de sustentabilidade. 

No segundo parágrafo da ISO 9001:2015 são apontados quatro benefícios potenciais da adoção de um SGQ 
baseado nesta norma: 

a) a aptidão para fornecer de forma consistente produtos e serviços que satisfaçam tanto os requisitos dos clientes 
como as exigências estatutárias e regulamentares aplicáveis; 

b) facilitar oportunidades para aumentar a satisfação do cliente; 
c) tratar riscos e oportunidades associados ao seu contexto e objetivos; 
d) a aptidão para demonstrar a conformidade com requisitos especificados do sistema de gestão da qualidade.” 

Estes benefícios decorrem diretamente dos resultados pretendidos pela ISO 9001, tal como definido no seu âmbito. 

Para evitar usos não pretendidos é referido que não é intenção impor a necessidade de uniformizar a estrutura de 
diferentes SGQ ou o alinhamento da documentação com a estrutura de seções. Uma das principais mudanças 
nesta revisão foi a adoção da estrutura das seções proposta pelo Anexo SL, mas tal não implica que as Organizações 
tenham de usar uma estrutura de sistema de gestão que seja igual a estrutura de seções ou alinhar a documentação 
com essa mesma estrutura, podendo manter as estruturas documentais existentes ou decidir pelas que mais lhes 
convenham. 
Do mesmo modo, a norma não impõe a utilização da terminologia nela especificada. 

É importante a Organização conhecer a terminologia normativa para interpretar e compreender os requisitos, mas 
a sua adoção não é obrigatória. Independentemente da terminologia usada pela Organização, esta deverá 
conhecer e aplicar corretamente o conceito ou definição. 

As Organizações que implementam um SGQ segundo a ISO 9001:2015 devem compreender que os requisitos 
normativos completam os requisitos dos seus P&S, e que o sucesso da Organização depende da correta 
implementação deste conjunto de requisitos. 

Satisfazer continuadamente requisitos e atender as necessidades e expectativas futuras constitui um desafio para 
as Organizações, num ambiente cada vez mais dinâmico e complexo. Para atingir este objetivo, a Organização 
poderá considerar necessário adotar diversas formas de melhoria, para além da correção e da melhoria contínua, 
tais como mudança disruptiva, inovação e reorganização. 

A ISO 9001 tem como utilizadores uma grande diversidade de Organizações, que operam em contextos distintos, 
com necessidades diferentes. É cada vez mais sentida, por muitas Organizações, a necessidade de inovarem, seja 
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nos seus P&S, nos seus processos ou ao nível organizacional. Não é intenção desta norma definir requisitos para 
gerir a inovação ou impô-la como um requisito para qualquer Organização, mas, por outro lado, o SGQ deverá 
ajudar e não dificultar tais iniciativas. 

Sendo um dos propósitos da revisão da ISO 9001 lidar com um ambiente cada vez mais complexo e dinâmico, a 
necessidade de inovação não foi ignorada nesta norma. Esta foi desenhada de modo a permitir que uma 
Organização que tenha como objetivo inovar, tenha um SGQ compatível com esse propósito. Para tal, é 
introduzida a possibilidade de adotar novos conceitos de melhoria e inovação que vão além da tradicional melhoria 
contínua (Kaizen). 

Por outro lado, atividades como a análise do contexto externo e interno, a determinação de requisitos de partes 
interessadas relevantes, a determinação de riscos e oportunidades, a gestão do conhecimento organizacional, a 
determinação de requisitos de produto que vão ao encontro das necessidades e expetativas do cliente, introduzem 
uma abertura para a possibilidade de inovar e para a integração de iniciativas sistematizadas da inovação no SGQ. 
Por fim, na revisão dos requisitos atendeu-se a que os mesmos não deveriam criar entraves à necessidade de 
inovação. 

Na Introdução faz-se também referência às formais verbais usadas, tema que tratamos no ponto 3. Termos e 
Definições. 

 

0.2 Princípios da Gestão da Qualidade 

A norma tem como pilares fundamentais os sete princípios de gestão da qualidade, 
que são descritos na ISO 9000 através da declaração do princípio, fundamentação 
lógica, benefícios da sua aplicação e ações que se podem tomar. Estes princípios 
correspondem a uma revisão e atualização dos oito princípios de gestão da qualidade, 
que passaram a fundamentar as normas de gestão da qualidade a partir da edição 
de 2000. Reuniram e resumiram as filosofias dos grandes Gurus da qualidade, como 
Deming, Juran, Crosby, Ishikawa, Feigenbaum, entre outros. 

Os princípios são uma chave de interpretação da norma. Pela sua importância, na Parte 2 deste artigo incluímos 
uma seção dedicada à sua apresentação e ao modo como são aplicados na ISO 9001. 

 

0.3 Abordagem por Processos 

A ISO 9001 adota a abordagem por processos, que incorpora o ciclo 
PDCA de melhoria contínua e integra o pensamento baseado em risco.  

A Introdução descreve estas abordagens, cuja leitura uma vez mais 
aconselhamos. 

Faz parte deste requisito os itens: 
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0.3.1 Generalidades 

Visa desenvolver o planejamento de processos de todas as atividades na empresa. 

 
 
 
0.3.2 Ciclo PDCA 

Adotada como ferramenta que integra todos os requisitos para a implantação, manutenção e melhoria do SGQ o 
PDCA está diretamente relacionada na ISO 9001. 
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0.3.3 Mentalidade de Risco 

A mentalidade de risco passa a integrar a ISO 9001 a fim de garantir um SGQ eficaz. A norma ISO 31000:2018 
está integrada com a ISO 9001:2015 e é uma fonte importante para auxílio do SGQ. 

 
 
 
0.4 Relacionamento com Outras Normas de Sistemas de 

Gestão 

A ISO 9001 relaciona-se diretamente com as seguintes normas, a 
chamada família ISO 9000:  

 ISO 9000 – Sistemas de Gestão da Qualidade  – Fundamentos 
e Vocabulário onde estão descritos os fundamentos da gestão 
da qualidade, princípios e terminologia e, como tal, atua como base de entendimento para esta norma; e 

 ISO 9004 – Gestão do sucesso sustentado de uma organização  – Uma abordagem da gestão pela qualidade, 
onde as Organizações que pretendam ir além dos requisitos da 9001 podem encontrar orientações. 

Outras normas sobre o tema da qualidade, criadas para apoiar as Organizações a desenvolver os seus sistemas de 
gestão da qualidade, são identificadas no Anexo B. 

A adoção da estrutura de alto nível e texto comum para sistemas de gestão da ISO facilita a integração do SGQ 
com outros sistemas de gestão que usam essa estrutura. 

A ISO 14001:2015  também foi revista segundo esta estrutura. Novas normas ISO de sistemas de gestão adotam 
desde logo esta estrutura, e um conjunto de normas de sistemas de gestão existentes já foi revista ou está em fase 
de revisão, à data de publicação deste artigo. 

A ISO 45001:2018 , que está baseada nas diretrizes da Organização Mundial do Trabalho, irá substituir a atual 
norma de certificação OHSAS 18001. De acordo com o objetivo, busca-se ter maior alinhamento entre os padrões 
de sistema de gestão da ISO. Por exemplo, as normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, visando facilitar a 
implementação de duas ou mais normas nas empresas. 
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A partir da ISO 9001 foram desenvolvidas normas específicas para setores, de requisitos ou de linhas de orientação. 
São exemplo a ISO/TS 16949  para o setor automotivo  e as AS 9100  para o setor da aviação, ambas sendo revistas 
para alinhar com a ISO 9001:2015. 

Para empresas que são fabricantes de equipamentos elétricos para atmosferas explosivas é necessário atender a 
norma ABNT NBR ISO/IEC 80079-34:2014 . Embora esta norma ainda não esteja alinhada com a ISO 9001:2015 
seu foco está relacionado aos requisitos de projetos, produtos e processos ao produto e serviço atendendo a 
família de normas IEC 60079 para proteção de equipamentos elétricos e não elétricos para atmosferas explosivas. 

 

1 Escopo 

Esta seção explica o escopo da norma, ou seja, o que ela abrange. O 
escopo introduz os requisitos de um sistema de gestão da qualidade 
que apoie a entrega de um produto ou serviço, através da aplicação 
de sistemas eficazes e continuamente melhorados, garantindo a 
conformidade com os requisitos do cliente e requisitos legais 
aplicáveis, ao mesmo tempo em que aumenta a satisfação do cliente.  

 

2 Referências Normativas 

A ISO 9000:2015 é a única referência normativa citada nesta seção e é aí que se 
encontram definidos os conceitos essenciais para a correta compreensão da ISO 
9001:2015.  

Esta seção distingue referências datadas de não datadas, explicando que para o 
primeiro caso apenas a edição referida se aplica, enquanto para referências não 
datadas se deverá seguir a versão mais recente da norma. Estando a referência à ISO 9000 datada (ISO 9000:2015), 
mesmo que seja alvo de revisões posteriores, a versão de 2015 será sempre aquela a consultar no contexto da ISO 
9001:2015. 

A única alteração introduzida nesta seção está relacionada com a edição da norma referenciada que passou da 
ISO 9000:2005 para a mais atual de 2015. 

 

3 Termos e Definições   

Existiu um grande esforço por parte da ISO/TC 176 WG 24 durante a redação da 
ISO 9001:2015, para simplificar a linguagem e manter a terminologia alinhada com 
as restantes normas de sistemas de gestão. Houve a orientação de usar tanto 
quanto possível os termos com o significado de dicionário, evitando uma linguagem 
demasiado técnica. Não obstante, alguns termos necessitam de ser definidos 
através do conceito e do significado técnico que lhe é atribuído. 

Os termos e definições presentes na ISO 9000:2015 são aplicáveis à ISO 9001:2015 
e têm alterações face à edição anterior, pelo que poderá ser útil a sua consulta para 
a clarificação de alguns conceitos. É de notar que as definições de termos comuns 
constantes na estrutura de alto nível e texto comum da norma (Anexo SL) podem agora ser encontrados na ISO 
9000. 

A Online Browsing Platform da ISO disponibiliza os termos da ISO 9000:2015 em inglês, espanhol e francês: 
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:en. 

Ao longo da norma ISO 9001 existem várias notas com explicações detalhadas de termos ou outro tipo de 
esclarecimentos, para auxiliar a sua interpretação. 

Vale a pena salientar, que apesar de serem usados termos muito específicos na norma, as Organizações não são 
obrigadas a usar a mesma terminologia tal como referido na seção 1 do Anexo A. Estas são livres de empregarem 
os termos que considerem convenientes. 



Implantando o SGQ – ISO 9001:2015  

 
Elaborado por Guilherme Loos – Revisão Jun./2019 – Atmosphera Consultoria © 18

Projetos – Processos 

Certificação 
Qualidade – Capacitação 

Sendo uma norma de requisitos, os mesmos são escritos pelo verbo de ação deve, seguido do seu complemento 
direto. Outras formas verbais são normalizadas, tal como é referido na Introdução e aplicável a qualquer norma 
ISO. 

Apesar da existência da ISO 9000, julgamos conveniente clarificar o uso de alguns termos utilizados na norma, tal 
como são referidos na Introdução e no Anexo A. A seguinte lista esclarece o significado de diversas expressões 
usadas na norma, com o objetivo de facilitar a sua leitura e compreensão: 

 Ambiente para a operacionalização de processos –  Usado na versão de 2015 da norma em substituição do 
termo “ambiente de trabalho”. 

 Determinar –  Estabelecer ou descobrir com certeza através de pesquisa, análise ou cálculo. 
 Deve ou devem –  Indica um requisito (traduz “shall”). 
 Deverá ou deverão –  Indica uma recomendação (traduz “should”). 
 Exclusões –  Deixou de ser usado na versão de 2015 da norma, apareceu, no entanto, o conceito de 

“aplicabilidade”. 
 Fornecedor externo –  Usado na versão de 2015 da norma em substituição do termo “fornecedor”. 
 Informação documentada –  Usado nesta versão da norma em substituição de termos mais específicos como 

“documentação”, “manual da qualidade”, “registros”, etc. 
 Pode ou podem –  Indica uma possibilidade ou capacidade (traduz “can”). 
 Poderá ou poderão –  Indica uma permissão (traduz “may”). 
 Produtos e serviços –  Usado na versão de 2015 da norma em substituição do termo “produtos” – P&S. 
 Produtos e serviços de fornecedores externos –   Usado na versão de 2015 da norma em substituição do 

termo “produto comprado”. 
 Recursos de monitorização e medição –  Usado na nova versão da norma em substituição do termo 

“equipamento de monitorização e medição”. 
 Relevante – Indica que o requisito deve ser aplicado na medida em que é relevante para a Organização, isto é, 

não é requerido que seja aplicado sistematicamente a tudo, competindo à Organização determinar essa 
relevância. Exemplo: “deve estabelecer papéis, responsabilidades e autoridades a níveis e funções relevantes” 
– numa Organização existem frequentemente papéis e funções que não têm impacto no SGQ e como tal a 
aplicação deste requisito não é relevante para alcançar os objetivos. 

Adotando a liberdade dada pela ISO 9001:2015 para o uso dos termos que consideramos mais adequados, chama-
se aqui a atenção para alguns termos que neste artigo são usados de modo distinto: 

Contratados –  no presente artigo é usado o termo “contratado” para traduzir “outsourcing”, na medida em 
que esta expressão é mais comum em português para traduzir a relação direta entre a Organização que aplica 
a norma e a sua atividade de contratação a terceiros, por oposição ao termo “subcontratado” que em 
português é usado para referir a possibilidade de um contratado da Organização poder ou não contratar um 
terceiro, isto é subcontratar. 

Pessoas –  A versão de 2015 da ISO 9001 usa o termo “pessoas” onde antes referia “recursos humanos”. Neste 
artigo o termo “pessoas” é usado para falar indiscriminadamente dos colaboradores internos da Organização 
e das pessoas que atuam em nome da mesma. 

Requisitos legais –  A ISO 9000 usa a expressão “requisitos estatutários e regulamentares” para especificar a 
natureza dos requisitos legais que a Organização deve conhecer e cumprir. Em “1. Objetivo e campo de 
aplicação da norma” é dada a possibilidade de o expressar através do termo “requisitos legais”. 

 

Ferramenta Saída 
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Parte 2 – PDCA – Planejar, Executar, Chegar, Agir 
 

4 Contexto da Organização 

4.1 Compreender a Organização e o Seu Contexto 

 

Resultados Pretendidos:   

O SGQ é apropriado para a realidade da Organização e eficaz em alcançar os resultados pretendidos. 

Aplicação:  

Cada Organização é diferente. Compreender o contexto da Organização pode ser entendido como uma atividade 
de observação, análise e avaliação do interior e exterior da Organização, para determinar fatores que a influenciam, 
positiva ou negativamente. Estes podem afetar o seu propósito, a sua intenção estratégica e a sua capacidade 
para atingir os resultados que pretende alcançar com o SGQ: a conformidade dos P&S com os requisitos dos 
clientes e legais, e o aumento da satisfação dos clientes. Ao considerá-los na definição do âmbito de aplicação do 
sistema, a Organização assegura a adequação deste último. Sendo a informação aqui gerada uma fonte para a 
determinação dos riscos e oportunidades que devem ser tratados, os resultados aqui obtidos aumentam a 
probabilidade de sucesso para o alcance dos resultados pretendidos. 

Identificar as questões internas corresponde a compreender a realidade da Organização: quem é, o que faz, para 
que faz, com que meios, com que pessoas. Identificar os fatores é entender as condicionantes e as possibilidades 
existentes para alcançar os seus objetivos. Por exemplo, a realidade de uma empresa familiar onde o fundador 
ainda atua fortemente, é muito diferente da realidade de uma empresa estatal, embora atuem no mesmo ramo 
de atividade – são realidades diferentes e o SGQ tem que as refletir. 

A identificação das questões internas pode ser facilitada considerando questões associadas aos valores, à cultura, 
ao conhecimento e desempenho da Organização e o processo de tomada de decisões. 

Identificar questões externas corresponde a conhecer o meio em que a Organização se insere e opera, para 
identificar os fatores que a podem influenciar. O contexto externo pode ter de ser considerado a nível local, 
regional, nacional, internacional ou global. 

Dificilmente a Organização poderá influenciar estas questões externas, mas a sua forma de operar para alcançar 
os objetivos pretendidos vai depender delas. Por exemplo, a forma de trabalhar num local com más infraestruturas 
de telecomunicações, transportes e tecnologia de informação, e com baixo nível de educação será muito diferente 
quando comparada com uma empresa inserida numa área de alta tecnologia, num país desenvolvido e com mão-
de-obra altamente qualificada. São realidades diferentes, e podem existir empresas eficazes e não eficazes em 
ambas as situações. 
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Compete à Organização determinar as questões internas e externas relevantes para o propósito e intenção 
estratégica, com impacto nos resultados pretendidos para o SGQ, definindo os métodos, a abrangência e modo 
de atualização. 

A Organização deve monitorizar e rever esta informação periodicamente. Esta análise,  que antes faria parte da 
revisão pela gestão, requer agora que a informação sobre as alterações de questões internas e externas sejam 
consideradas. 

As tendências e o grau de mudança que ocorrem no contexto e o seu impacto na Organização variam muito e 
determinam as atividades de monitorização, revisão da informação e sua frequência. 

O propósito da Organização é a razão da sua existência, normalmente definida no seu objeto social, observada 
naquilo que faz e entrega e nos clientes que pretende servir. Esse propósito pode estar descrito e documentado 
pela Organização, sendo comum fazê-lo na Missão. 

A intenção estratégica deve ser entendida como o rumo ou orientação definido pela Organização para o futuro, 
sendo definida pela Alta Direção da Organização, podendo estar implícita ou explícita, formalizada e partilhada 
em toda a Organização ou não. A definição da estratégia da Organização considera normalmente os resultados 
da análise do seu contexto e pode ser entendida a este nível, quando apropriado. 

Ao analisar este tema, a Organização pode considerar em termos de questões externas e quando pertinente: 

 As envolventes legal e regulamentar, financeira, tecnológica, concorrencial, ambiental, de mercado, cultural e 
social, econômica; 

 O nível geográfico adequado: local, regional, nacional ou internacional; 
 Os mercados onde opera; 
 Fatores-chave e tendências que possam ter impacto, incluindo alterações das necessidades dos clientes ou da 

sociedade; 
 Percepções, valores ou expectativas de partes externas interessadas. 

Nas questões internas, a Organização pode considerar, entre outros: 

 Modelos de governança, estruturas organizacionais, papéis e responsabilidades; 
 Políticas, objetivos e estratégias implementadas para os alcançar; 
 Valores, cultura, conhecimento e desempenho organizacional; 
 Capacidade em termos de recursos tais como financeiros, tempo, pessoas, processos, sistemas, tecnologias, 

infraestruturas, conhecimento; 
 Sistemas de informação, fluxos de informação e processos de tomada de decisão; 
 Percepções e valores das Organizações; 
 Normas, orientações e modelos adotados pela Organização; 
 Forma e extensão de relações contratuais. 

Demonstração de Conformidade: 

Evidência que as questões externas e internas são determinadas, conhecidas, monitorizadas e revistas com a 
frequência adequada para se manterem atualizadas. Quando há alterações relevantes, deve ser verificado que são 
levadas à Alta Direção para revisão. 

Sendo uma saída para o planejamento do SGQ e para a determinação dos riscos e oportunidades, a eficácia das 
práticas da Organização na determinação destas questões pode ser aferida pela qualidade e consistência do 
planejamento do SGQ e sua adequação, bem como pelos riscos e oportunidades determinados. 

A entrevista com a Alta Direção permite avaliar a relevância das questões determinadas ao nível do propósito e 
intenção estratégica da Organização. 

Não sendo requerida informação documentada, a Organização pode considerar adequado fazê-lo, quer ao nível 
do propósito e intenção estratégica, quer ao nível do planejamento do SGQ e dos riscos e oportunidades. Esta 
documentação permitir-lhe-á aferir a qualidade da análise do contexto, aprender e melhorar práticas. 

São exemplos possíveis de informação documentada que suporta a aplicação desta seção: 
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 Informação de suporte à identificação das questões – qual a informação usada e sua origem; 
 Descrição da forma como a Organização aborda este tema, métodos usados, quem participa, 

responsabilidades; 
 Relatórios ou outra informação documentada com identificação das questões internas e externas. 

Ligações Relevantes: 

 4.3 Determinar o âmbito do sistema de gestão da qualidade 
 5.1 Liderança e compromisso 
 5.2 Política 
 6.1 Ações para tratar riscos e oportunidades 
 7.1.6 Conhecimento organizacional 
 9.3 Revisão pela Gestão 

Comparação com a Edição Anterior (ISO 9001:2008): 

É uma seção nova. Não há menções a considerar. 

 

Ferramenta Saída 

  

  

  

  
 

4.2 Compreender as Necessidades e as Expetativas das Partes Interessadas 

Resultados Pretendidos:   

 

Adequar o SGQ para assegurar a satisfação dos clientes, ao mesmo tempo levando em consideração as 
necessidades e expetativas de outras partes interessadas relevantes. 
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Aplicação: 

Os requisitos dos P&S fornecidos pela Organização nem sempre são totalmente determinados pelas necessidades 
e expetativas dos seus clientes diretos e entidades reguladoras, ou passíveis de serem determinados pela 
Organização isoladamente. Outras partes interessadas podem influenciar ou afetar, positiva ou negativamente, a 
capacidade da Organização fornecer consistentemente P&S conformes. A informação aqui gerada é uma fonte 
para a determinação do âmbito do SGQ e dos riscos e oportunidades. Conhecer as partes interessadas que 
determinam requisitos relevantes e que podem ter impacto na capacidade da Organização em fornecer P&S, 
aumenta a probabilidade de sucesso da Organização satisfazer os seus clientes. 

Os clientes e as entidades que definem requisitos estatuários e regulamentares para os P&S são partes interessadas 
que devem ser consideradas, por inerência do âmbito de aplicação da norma. 

Na ISO 9001, a determinação dos requisitos relevantes de outras partes interessadas, para além dos clientes e 
reguladores, é requerida apenas no contexto da capacidade destas afetarem o fornecimento consistente de P&S, 
o que é clarificado no Anexo A. É a Organização que decide quais as partes interessadas relevantes e que requisitos 
dessas partes interessadas que vai atender. 

A Organização deve determinar quem são os seus clientes e quem são as autoridades que definem requisitos legais 
para os seus P&S. 

Muitas Organizações têm mais do que um tipo de cliente. Noutras são os clientes dos seus clientes mais diretos 
cujas necessidades e expetativas devem ser atendidas. 

Podem existir diferentes autoridades que determinam requisitos para os P&S que podem incluir requisitos 
específicos dos P&S em si, como também requisitos relativos ao design e ao desenvolvimento dos produtos, aos 
recursos empregues, às qualificações das pessoas, aos processos, ao seu controle e medição. São exemplos o 
desenvolvimento de dispositivos médicos, um serviço hospitalar, o controle da produção de certos produtos que 
podem ter impacto na segurança dos utilizadores, entre muitos outros. 

Outras partes interessadas podem ter impacto na capacidade da Organização fornecer os seus produtos. O 
exemplo mais óbvio são as que se encontram na cadeia de abastecimento e de distribuição dos P&S. Compreender 
o modo como os fornecedores, parceiros e outros se relacionam com a Organização e podem afetar a capacidade 
desta fornecer P&S, bem como influenciar a determinação dos seus requisitos, permite recolher informação para 
a definição do âmbito do SGQ e para o seu adequado planejamento, através do desenho subsequente dos 
processos e a consideração dos riscos e oportunidades que daí advêm. 

Os concorrentes são, na maioria dos contextos em que as Organizações se movimentam, outra das partes 
interessadas com impacto relevante, pelo que é importante conhecer e mesmo antecipar o modo como podem 
afetar a capacidade da Organização satisfazer os seus clientes. 

Ao nível da sociedade, outras partes interessadas podem afetar a capacidade da Organização satisfazer os seus 
clientes, pela influência que podem ter nas suas escolhas e mesmo na definição da regulamentação aplicável. São 
exemplos mais comuns as Organizações governamentais, não-governamentais, setoriais ou outras, Organizações 
de defesa do consumidor que emanam recomendações ou dão informações sobre os P&S para os seus utilizadores, 
que podem influenciar as suas escolhas. Por vezes referem-se diretamente ao P&S e às suas características, outras 
vezes relacionam-se com aspetos ambientais, econômicos ou sociais associados a esses bens. 

A metodologia utilizada para identificar as partes interessadas e determinar requisitos relevantes é uma escolha 
da Organização, não sendo, contudo, uma atividade pontual. A ISO 9001 requer que a Organização monitorize e 
reveja a informação das partes interessadas e dos seus requisitos relevantes. 

Esta seção está intimamente associada à seção 4.1 Compreender a organização e o seu contexto, porque é difícil 
entender o contexto da Organização sem entender as necessidades e expetativas das partes interessadas, e como 
podem afetar a Organização, sendo que o inverso também é verdadeiro. 

No Anexo A é também clarificado que não se pretende alargar a abrangência da aplicação dos requisitos desta 
seção a outros temas, incluindo por exemplo requisitos de partes interessadas sobre temas ambientais, sociais, 
econômicos ou outros e que não impactem diretamente os P&S. Exemplo: uma Organização pode determinar 
como relevante no âmbito da ISO 9001 fornecer o produto com uma embalagem em material reciclado fornecido 
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por um produtor local, em resposta a uma parte interessada. Uma expectativa de parte interessada sobre o ruído 
da sua instalação fabril sai já do âmbito de aplicação referido para esta seção. 

Sendo o resultado da aplicação dos requisitos desta seção uma entrada para a determinação do âmbito do SGQ e 
subsequente planejamento, a Organização pode também considerar útil determinar os requisitos das partes 
interessadas que poderão afetar a capacidade da Organização aumentar a satisfação do cliente através da 
aplicação eficaz do sistema, incluindo os processos para a garantia da conformidade e os processos para a 
melhoria, incluindo as melhorias que lidam com as necessidades e expectativas futuras, sendo esta, uma decisão 
da Organização. 

A percepção dos requisitos e expectativas dessas partes interessadas permite à Organização desenvolver P&S que 
possam ir ao encontro dessas expectativas, antecipando-se aos concorrentes e permitindo o crescimento da 
Organização. Neste contexto é importante considerar a informação que provém da criação de novos 
conhecimentos e da inovação associada ao desenvolvimento ou melhoria significativa dos produtos, serviços, 
processos e Organização. As partes interessadas relevantes podem ser as Universidades, centros de investigação, 
e devem ser identificadas e monitorizadas. 

Demonstração de Conformidade: 

A Organização demonstra que conhece as partes interessadas relevantes pela influência que podem ter na 
determinação dos requisitos dos P&S, e que monitoriza  e revê informação pertinente sobre estas partes 
interessadas. 

Quando determinado pela Organização, esta é capaz de explicar por que considera não haver uma parte 
interessada relevante para além do cliente e das entidades que regulamentam os produtos e os serviços. 

A Organização demonstra como determina os requisitos relevantes dessas partes interessadas que decidiu 
considerar nos requisitos dos P&S. Sendo os resultados da aplicação desta seção uma saída para a determinação 
dos requisitos dos P&S, a eficácia deste processo pode ser avaliada na determinação dos requisitos dos P&S e no 
seu design e desenvolvimento. 

Do mesmo modo, sendo uma saída para o planejamento do SGQ e para a determinação dos riscos e 
oportunidades, a eficácia das práticas da Organização na determinação destas questões pode ser aferida pela 
qualidade e consistência do planejamento do SGQ e sua adequação, bem como pelos riscos e oportunidades 
determinados. 

Ligações Relevantes: 

 4.3 Determinar o âmbito do sistema de gestão da qualidade 
 5.2 Política 
 6.1 Ações para tratar riscos e oportunidades 
 8.2 Requisitos para produtos e serviços 
 8.3 Design e desenvolvimento 
 9.3 Revisão pela gestão 

Comparação com a Edição Anterior (ISO 9001:2008): 

Este é um requisito novo na ISO 9001:2015, em relação à ISO 9001:2008. Na edição de 2008, tal como nesta, a 
Organização tinha de fornecer produtos que fossem conformes com os requisitos do cliente, entendido como o 
cliente direto, e os requisitos legais, sejam os estatutários ou os regulamentares, determinados pelas autoridades 
competentes. A norma introduz a possibilidade da Organização considerar outras partes interessadas e seus 
requisitos. 

 

Ferramenta Saída 
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4.3 Determinar o Âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade 

 

Resultados Pretendidos: 

Definição clara dos limites físicos, geográficos, organizacionais e dos produtos, serviços e processos abrangidos 
pelo SGQ. 

Aplicação: 

A Organização deve definir, documentar e disponibilizar o âmbito do SGQ, referindo os P&S que são fornecidos e 
identificando os limites do sistema de gestão. O âmbito deve descrever claramente o tipo de P&S abrangidos pelo 
sistema e transmitir informação suficiente, prevenindo a transmissão de informação errônea ou enganadora sobre 
o que a Organização abrange no SGQ e sobre o é capaz de fornecer aos seus clientes. Deve estar disponível, pois 
é através do âmbito que a Organização comunica às partes interessadas relevantes, nomeadamente clientes e 
potenciais clientes, os P&S que disponibiliza. 

Por tipos de P&S entende-se, nesta norma, uma descrição dos mesmos que permita a sua identificação, mas não 
uma listagem pormenorizada de todos os P&S oferecidos ou a transposição de catálogos. 

Os limites do sistema também podem ser analisados na perspectiva dos limites físicos ou geográficos da 
Organização e da clarificação do que a Organização efetivamente faz. 

Assim, referir unicamente o tipo de P&S pode não ser suficiente para transmitir com clareza o âmbito e seus limites. 
A descrição macro do tipo de processos, como por exemplo produção, transformação, fabricação, montagem, 
comercialização, distribuição, transporte, prestação de, etc., é um modo simples de indicar a atuação da 
Organização, identificando os processos chave que a Organização assegura em relação ao fornecimento do 
produto ou à prestação do serviço. 

A definição do âmbito deve considerar a informação que resulta da compreensão da Organização, do seu contexto 
e dos requisitos relevantes de partes interessadas, de modo a permitir o planejamento adequado do SGQ e dos 
seus processos. 

Nas Organizações certificadas, o âmbito de aplicação do SGQ consta do seu certificado, sendo aplicáveis requisitos 
adicionais na sua definição para reforçar uma comunicação credível. 
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A ISO 9001 dá flexibilidade à Organização para aplicar o SGQ a todos os P&S ou parte destes, a todos os locais ou 
parte, desde que tudo fique muito claro, e de forma não enganosa. A norma aplica-se a qualquer tipo de 
Organização, que se define, na ISO 9000:2015, 3.2.1, como: “pessoa ou conjunto de pessoas que tem as suas 
próprias funções com responsabilidades, autoridades e relações para atingir os seus objetivos. (…) 

Nota 1 à seção: O conceito de Organização inclui, mas não se limita a, comerciante a título individual, companhia, 
corporação, firma, empresa, autoridade, parceria, associação, instituição de caridade ou outra, ou parte ou 
combinação das mesmas, dotadas ou não de personalidade jurídica, de direito público ou privado. (…)” 

Daqui resulta que os limites do SGQ, processos, a sua estrutura organizacional, pessoas, locais, equipamentos, 
etc., podem ser parte de Organizações maiores em que se inserem ou resultar da combinação de Organizações. 
Estas situações têm impacto no desenho dos processos e no planejamento do SGQ. 

Exemplos: SGQ aplicado aos serviços prestados por uma unidade de negócio ou departamento, um serviço de 
atendimento de uma entidade pública como uma autarquia ou um serviço de saúde de um Hospital, uma linha de 
produtos de uma instalação fabril, uma joint venture entre duas ou mais entidades para a concretização de um 
projeto, uma empresa inserida num grupo empresarial que assegura funções corporativas de determinados 
processos, etc. Nestas situações, a integração com outros processos e atividades da Organização que não estão 
diretamente abrangidos pelo sistema, mas que com eles podem interagir ou impactar, deve ser cuidadosamente 
analisada e devem ser definidas as soluções para a integração ou interação. 

Frequentemente, algumas atividades com relevância para o SGQ são asseguradas fora dos seus limites. É o caso 
de serviços transversais prestados por serviços centrais ou corporativos, ou mesmo por entidades jurídicas distintas, 
ou quando a definição da orientação estratégica e contexto é estabelecida por um nível superior de liderança no 
grupo. 

Em outras situações a Organização que aplica o SGQ recebe entradas e fornece saídas de outras partes da 
Organização. São exemplos: uma unidade fabril de montagem que tem empresas do grupo que fabricam alguns 
componentes; serviços de atendimento que asseguram a interface com o cliente, mas em que os processos de 
realização do produto ou serviço não são assegurados por ela, uma entidade que tem a responsabilidade de design 
e desenvolvimento de todos os P&S para as fábricas do grupo, um serviço corporativo que assegura o faturamento, 
contabilidade e fiscalização do grupo, uma central de compras, etc. 

Existem diferentes soluções para assegurar o correto enquadramento destes SGQ e o seu alinhamento, cuja escolha 
é determinada pelas questões internas e externas relevantes do contexto da Organização, bem como os 
requisitos  relevantes das partes interessadas. 

As soluções adotadas são refletidas nos processos do sistema e no seu planejamento, muitas vezes por inclusão 
de áreas externas às áreas abrangidas nos processos do SGQ. Noutras soluções é feita a delimitação de fronteiras 
na Organização, fora das quais as interações com outras partes da Organização maior em que se inserem se 
regulam através da aplicação de requisitos de fornecimento externo. 

A Alta Direção deve considerar as diferentes alternativas possíveis, escolhendo a que melhor se adapta à sua 
Organização, ao nível de controle e dos resultados pretendidos, de modo a assegurar a integração com os 
processos de negócio da Organização (5.1.1). 

Uma chamada de atenção para as Organizações certificadas nestas situações: deve ser dada atenção ao correto 
uso da marca e da alegação de empresa certificada, que deve restringir-se ao âmbito certificado. A empresas 
certificadoras tem têm uma instrução de trabalho onde são especificadas as regras de utilização da marca. 

Esta seção requer que todos os requisitos da norma sejam aplicados se puderem ser aplicados. Quando não podem 
ser aplicados pela Organização, tal não pode afetar a sua capacidade de alcançar os resultados pretendidos do 
SGQ. A não aplicabilidade está assim limitada. Exemplo: uma empresa que não tem propriedade, incluindo 
informação do seu cliente ou do seu fornecedor, não necessita aplicar os requisitos da seção 8.5.3 

A não aplicabilidade deve ser determinada, justificada e documentada pela Organização. 

Caso a Organização determine como não aplicável um requisito que afeta a sua  capacidade de assegurar a 
conformidade dos P&S ou o aumento da satisfação dos clientes, não pode alegar conformidade com a norma. 

Exemplos: 
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 Uma Organização não realiza auditorias internas por falta de meios. Como estas são um meio de avaliação da 
conformidade do sistema, a Organização não pode alegar conformidade com a ISO 9001:2015. 

 Uma Organização presta serviços de gestão de eventos para empresas, como por exemplo congressos, 
apresentações de produtos, seminários, e outros, para os quais define as características do serviço a ser 
prestado. Esta Organização não pode deixar de aplicar a seção 8.3 – Design e Desenvolvimento. 

 São aqui fornecidos exemplos que clarificam a correta descrição de âmbitos de aplicação do SGQ: 
 Uma Organização produz software na área médica, especificamente a gestão de imagens médicas. O texto do 

âmbito do seu SGQ não deve ser “concepção, desenvolvimento, instalação e suporte de software”, mas sim 
“concepção, desenvolvimento, instalação e suporte de software para gestão e arquivo de imagem 
médica”; 

 Uma Organização constrói edifícios residenciais e não residenciais. O texto do âmbito deve ser redigido como 
“Construção civil de edifícios residenciais e não residenciais” e não apenas “Construção civil”. 

Demonstração de Conformidade: 

O âmbito está disponível e é mantido como informação documentada. 

Caso a Organização tenha determinado que não pode aplicar um requisito, fundamenta as razões para a sua não 
aplicabilidade, documentando-as. Verifica-se que as mesmas não podem ser aplicadas e que não o sendo, não 
afetam a capacidade da Organização assegurar a conformidade dos seus produtos e o aumento da satisfação do 
cliente. 

Ligações Relevantes: 

 4.1 Compreender a organização e o seu contexto 
 4.2 Compreender as necessidades e expectativas das partes interessadas 
 4.4 Sistema de gestão da qualidade e respectivos processos 
 5.1 Liderança e compromisso 

Comparação com a Edição Anterior (ISO 9001:2008): 

Esta é uma seção nova, com mais orientações para a definição do âmbito, que se aproxima da definição do âmbito 
tal como requerida nos certificados de conformidade das Organizações. A única referência ao âmbito do SGQ na 
edição anterior estava contida em 4.2.2. Manual da qualidade não estabelecendo critérios para a sua definição. 

O conceito de exclusões permitidas, definido na seção 1.2 Aplicabilidade da versão 2008, foi reforçado, 
enfatizando que a Organização não pode excluir requisitos que possa aplicar. Caso o faça não pode alegar 
conformidade com a presente norma. 

 

Ferramenta Saída 
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4.4 Sistema de Gestão da Qualidade e Respetivos Processos 

 

Resultados pretendidos: 

A Organização determina e gere os processos necessários para alcançar os resultados pretendidos, usando um 
abordagem sistêmica de gestão. 

Aplicação: 

A abordagem por processos é um dos sete princípios de gestão da qualidade nos quais a ISO 9001 é baseada. Diz 
que “resultados consistentes e previsíveis são atingidos de modo mais eficaz e eficiente quando as atividades são 
compreendidas  e geridas como processos inter-relacionados que funcionam como um sistema coerente”. O SGQ 
é estabelecido através dos processos necessários para alcançar os resultados pretendidos e suas interações. Os 
resultados pretendidos incluem, no mínimo, a capacidade da Organização fornecer P&S que satisfazem, 
consistentemente, as necessidades e expectativas dos seus clientes, mas poderão incluir outros objetivos definidos 
pela Alta Direção. Esta seção da ISO 9001 define os requisitos ao nível macro; ao longo da norma existem mais 
detalhes referentes a tópicos específicos. 

 

4.4.1 Implantação, Manutenção e Melhoria do SGQ  
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Aplicação: 

Esta seção estabelece os requisitos do SGQ através da abordagem por processos, interligada com o ciclo PDCA 
para a melhoria contínua, e integra o pensamento baseado em risco. Os processos são suportados pela informação 
documentada necessária, para a sua operacionalização e para obter confiança que são implementados de acordo 
com o planejado, tal como requerido em 4.4.2. “ 

 

A aplicação da abordagem por processos num sistema de gestão da qualidade permite: 

a) compreensão e a satisfação consistente dos requisitos; 
b) consideração dos processos em termos de valor acrescentado; 
c) obtenção de um desempenho eficaz dos processos; 
d) melhoria dos processos baseada na avaliação de dados e de informação.”8 

A abordagem por processos deve ser aplicada no planejamento do SGQ, implementada, mantida e melhorada. Os 
requisitos apresentados nesta seção interligam-se com todas as seções da norma. 

Os objetivos da qualidade devem ser estabelecidos agora para os processos relevantes (6.2). 

A ISO 9001 não requer uma tipologia para os processos da Organização, sendo o seu desenho uma escolha da 
Organização. Contudo, requer em 8.1 que sejam estabelecidos os processos necessários para satisfazer requisitos 
para o fornecimento de P&S e para implementar as ações determinadas em 6.1, para tratar os riscos e 
oportunidades. 

O design e desenvolvimento é um processo. Por definição (ver ISO 9000:2015) as auditorias são também um 
processo. Tal não implica que devam ser processos simples ou que não possam estar integrados com outros 
processos. 

Os processos determinados pela Organização devem ser estabelecidos e aplicados cumprindo um conjunto de 
requisitos apresentados nas alíneas a) a h) da seção 4.1 da norma. 

No quadro abaixo apresenta-se uma descrição sumária dos requisitos aplicáveis aos processos, que refletem os 
elementos integrantes da abordagem por processos e que permitem planejar, implementar, manter e melhorar os 
mesmos. 

Breve apresentação dos requisitos para processos: 

Entradas e saídas esperadas 

A Organização define as diversas entradas necessárias para a execução eficaz do processo (incluindo, 
matéria-prima, componentes, ferramentas, conhecimentos, informações, etc.) e as saídas esperadas 
(como P&S intermediários ou finais, relatórios, informações, etc.). Estas entradas e saídas podem ser 
externas ou internas à Organização. 

Determinação da sequência e interação 

Os processos são normalmente interligados, com a saída de um processo a servir tipicamente de 
entrada em outro(s). Uma boa maneira, mas não a única, de descrever a sequência e a interação 
envolve o conceito de fornecedores e clientes internos. A representação esquemática da figura 
seguinte ilustra de que forma a Organização pode utilizar fluxogramas para melhor compreender a 
interação dos vários processos que compõem o SGQ. 

Critérios e métodos para operacionalização e controle eficaz dos processos 

Esta fase de planejamento deve utilizar o pensamento baseado em risco para definir o grau de 
formalidade e rigor necessários para se ter confiança nos processos. Quanto maior a criticidade e as 
consequências potenciais de uma falha do processo, mais rigorosos devem ser os critérios, métodos 
utilizados e controles implementados. Os critérios e métodos podem incluir, entre outras coisas, 
necessidades de instruções de trabalho e outra documentação, requisitos em termos de competência 
de pessoas, grau de automação do processo, etc. 
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Monitorização, medição e indicadores de desempenho necessários 

Aqui também deve ser aplicado o pensamento baseado em risco. O grau de monitorização e as 
medições a serem feitas devem ser proporcionais às consequências potenciais de uma não-
conformidade. A identificação de indicadores de desempenho apropriados facilita a avaliação 
contínua ou periódica da capacidade do processo em alcançar os resultados pretendidos, permitindo 
assim a introdução de maior rigor ou até maior flexibilidade na monitorização e medição, conforme 
o grau de confiança demonstrado. 

Recursos necessários disponibilizados 

A Organização deve alocar os recursos apropriados a cada processo (equipamento, pessoas, tempo, 
informação etc.). Deve também decidir qual a informação necessária (quer a gerada internamente, 
quer a gerada externamente). 

Responsabilidades e autoridades atribuídas aos processos 

As responsabilidades e autoridades podem ser centralizadas para cada processo (por exemplo, 
definindo quem é o “Gestor” ou “Dono” do processo), ou descentralizadas, com a distribuição das 
responsabilidades e autoridades entre as diversas funções e pessoas que contribuem para o processo. 

Tratar riscos e oportunidades que foram determinados em 6.1 

Nem todos os processos de um SGQ representam o mesmo nível de risco em termos da capacidade 
da Organização atingir os seus objetivos. Alguns processos necessitam de planejamento rigoroso, 
com critérios e métodos bastante detalhados e controle em todas as etapas, porque as consequências 
de uma não conformidade podem ser desastrosas. Para outros processos, com impacto menor, pode 
ser suficiente um planejamento e controle mais informal, usando o ciclo PDCA para corrigir e 
melhorar eventuais não conformidades que surjam. 

Avaliar os processos e alterá-los, quando necessário para atingir os  resultados 

Isto corresponde ao “A” do PDCA, fechando-se assim o ciclo em termos de definição de processos. 
Dependendo do grau de detalhe do planejamento (que por sua vez depende do risco), e da avaliação 
dos resultados obtidos, pode ser necessário implementar ações para tornar o planejamento e controle 
mais rigoroso e detalhado, ou até o oposto – pode ser que os resultados obtidos permitam mais 
flexibilidade, com eventuais reduções de custo e melhorias na agilidade do processo. 

Melhorar os processos e o SGQ 

As melhorias dos processos e do sistema podem ser obtidos através de melhorias contínuas (tipo 
Kaizen, usando ferramentas tradicionais como Planos de Sugestões, Ciclos de Controle de Qualidade 
e outros e através de mudanças disruptivas, inovação, ou transformação organizacional. 

A determinação dos processos e o seu planejamento devem considerar as questões internas e externas relevantes 
(4.1), os requisitos relevantes das partes interessadas relevantes (4.2), o âmbito determinado para o SGQ (4.3) e 
os riscos e oportunidades determinados em 6.1, assegurando deste modo a sua adequação à Organização, ao seu 
contexto e aos resultados pretendidos do SGQ. 

É de reforçar que a norma não requer que os riscos e oportunidades sejam determinados por processos, mas que 
os processos assegurem o seu tratamento, tal como planejado em 6.1. 

Clarifica-se, aqui, que “determinar critérios e métodos, incluindo a medição, monitorização e indicadores de 
desempenho relacionados, necessários para assegurar a operacionalização e controle eficazes” não implica que 
sejam determinadas medições quantitativas ou associados indicadores de desempenho para todos os processos. 
A medição e a monitorização devem ser determinadas para cada processo e adequadas para assegurar o seu 
controle. 

Os indicadores de desempenho devem ser relevantes para avaliar em que medida os processos alcançam os 
resultados pretendidos do SGQ e os objetivos estabelecidos para os processos relevantes em 6.2. 
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4.4.2 Informação Documentada 

 

Aplicação: 

Nesta seção é requerida que a operacionalização dos processos esteja suportada por  informação documentada, 
competindo à Organização definir a necessária. Tal vai depender de fatores como: 

 Criticidade do processo em alcançar os resultados pretendidos do sistema; 
 Grau de confiança nos resultados obtidos com a documentação atual do processo; 
 Grau de competência das pessoas envolvidas; 
 Grau de automação do processo; 
 Requisitos específicos da ISO 9001, dos clientes e da legislação relevante. 
 Deve, também, definir qual a informação documentada que deve reter, os registros, para ter confiança que os 

processos são conduzidos de acordo com o planejado. 

Demonstração de Conformidade: 

Cabe à Organização demonstrar que a forma como gere os seus processos permite obter confiança na sua 
capacidade em alcançar os resultados pretendidos que, como mínimo, devem incluir a entrega de P&S que 
satisfaçam, de forma consistente, os requisitos dos clientes e legais. 

A Organização determina quais são os processos necessários para alcançar os resultados pretendidos do SGQ e 
para satisfazer os requisitos para o fornecimento de P&S. 

Esses processos estão determinados e são conduzidos de acordo com o requerido em 4.4.1 

Os processos que a Organização identificou no âmbito do SGQ são os necessários para fornecer P&S, e são 
adequados à Organização, ao seu contexto e aos requisitos relevantes. 

A informação documentada, que suporta os processos, é adequada para apoiar a sua operacionalização, de acordo 
com as disposições planejadas. 

Os processos são monitorizados e medidos e, onde relevante, são definidos e medidos indicadores de 
desempenho. 

É retida informação documentada que demonstra que os processos são realizados de acordo com as disposições 
planejadas. 

Os processos são avaliados e melhorados. Quando não alcançam os resultados planejados, são introduzidas 
mudanças. 

Ligações Relevantes: 
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A abordagem por processos é transversal a toda a norma. Podem ser encontradas referências a processos em 
praticamente todas as seções da norma, interligando-se com esta seção e assegurando a consistência da sua 
aplicação. 

Na seção 8. Operacionalização são definidos requisitos aplicáveis a diferentes processos necessários para a 
operação e o fornecimento do produto e prestação dos serviços. 

Comparação com a Edição Anterior (ISO 9001:2008): 

A norma reforçou a abordagem por processos, sendo agora a abordagem sistêmica do sistema de gestão, mais 
desenvolvida e sistematizada que na seção 4.1 da edição anterior, interligando-a com todos os elementos do 
sistema de gestão. 

No restante texto da norma são asseguradas ligações constantes aos elementos da abordagem por processos. 

A norma define os requisitos da abordagem por processos segundo a lógica PDCA, e requer a integração dos 
riscos e oportunidades determinados em sede de planejamento. 

São definidos mais requisitos para os processos que na versão anterior: determinar entradas requeridas e saídas 
esperadas, atribuir responsabilidades e autoridades para os processos e tratar os riscos e oportunidades 
determinados pela Organização. 

As fases de avaliação dos processos, alteração, análise e melhoria estão mais explícitas. 

Na monitorização e medição são requeridos os indicadores de desempenho necessários. 

Clarifica que as atividades de monitorização e medição fazem parte da operacionalização e controle eficaz dos 
processos. 

Deixa de ser feita uma referência explícita a informação, passando a ser apenas referidos os recursos. A figura 1 
da Introdução da norma, que mostra um processo simples, refere três tipos de entradas e saídas: matéria, energia 
e informação. Também os recursos, em 7.1, referem o conhecimento organizacional. 

O ciclo PDCA é aplicado a cada processo e é requerida a sua melhoria. 

Os requisitos associados a eventuais processos contratados pela Organização deixam de ser referidos nesta seção 
e são agora tratados em 8.4, sendo referido em 8.4.2 que os processos contratados permanecem sob o controle 
da Organização. É assim clarificado que não é requerido, à Organização, que os processos contratados tenham de 
ser determinados, implementados e mantidos como os processos restantes . Na seção 8.4 são dadas orientações 
para controlar esses processos. As notas presentes na edição de 2008 são eliminadas. 

É agora requerido que os processos estejam suportados por informação documentada  e que seja retida 
informação documentada, registros, que evidenciem que os processos são realizados de acordo com as disposições 
planejadas. 

 

Ferramenta Saída 
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5 Liderança 

 

Resultados Pretendidos: 

Esta seção é dirigida à Alta Direção da Organização, mas aplica-se também aos demais líderes em todos os níveis 
da Organização, desde o primeiro nível de supervisão até ao Conselho de Administração. Tem como objetivo 
clarificar o papel da liderança na gestão eficaz da qualidade, com vista a criação de valor para a Organização e 
suas partes interessadas, através da satisfação sustentada do cliente e da melhoria. 

Pela definição da ISO 9000, a Alta direção é a “pessoa ou o grupo de pessoas que dirige e controla a organização 
ao mais alto nível”. A Alta Direção traça o rumo e conduz a Organização nesse sentido, clarifica a razão da sua 
existência, define os objetivos, decide sobre a melhor forma de usar os recursos, orienta e inspira as pessoas da 
Organização de modo a que estas contribuam para o alcance dos objetivos, assegurando o seu alinhamento. 
Assume a representação legal da Organização, respondendo pela mesma e é chamada a tomar as decisões mais 
difíceis e importantes. Decide a adoção da ISO 9001 na Organização. 

Na seção 5 Liderança são abordados os temas: 

 Liderança e compromisso (5.1.1); 
 Foco no cliente (5.1.2); 
 Política da qualidade (5.2); 
 Papéis, responsabilidades e autoridades (5.3). 

 

5.1 Liderança e Compromisso 
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Resultados Pretendidos: 

A Alta Direção lidera a Organização para alcançar os resultados pretendidos, entre os quais se incluem satisfazer 
as necessidades e expectativas do cliente e aumentar a sua satisfação. Estabelece a direção e conduz a 
Organização, assegurando que todos conhecem e caminham no mesmo sentido, com comprometimento e 
responsabilidade. 

 

5.1.1 Generalidades 

Aplicação: 

Os líderes estabelecem unidade de propósito e direção, e criam as condições para que as pessoas, na Organização, 
se comprometam em alcançar os objetivos da qualidade definidos. 

Nesta seção é solicitado que a Alta Direção demonstre liderança e compromisso, elencando um conjunto de 
requisitos apresentados em 10 alíneas que aqui agrupamos em pelos seguintes temas: 

 Responsabilização; 
 Unidade de propósito e direção; 
 Condições para o alcance dos objetivos; 
 Comprometimento das pessoas. 

Responsabilização: 

Sendo uma Organização uma entidade legal, não é novidade que a mesma responde pelas 
consequências das suas atividades e dos P&S que fornece. Compete à Alta Direção assegurar a sua 
representação perante terceiros e a lei, e assumir a responsabilização pela eficácia do sistema. As 
práticas de gestão e controle da Organização devem ser adequadas às responsabilidades que a 
Organização pode vir a assumir. Consequentemente, a Alta Direção deve assegurar que os resultados 
pretendidos do SGQ são alcançados através do cumprimento das suas funções e da aplicação dos 
requisitos da norma de referência à Organização. 

A Alta Direção assume a responsabilidade pelas consequências das falhas nos P&S, pelo que é 
importante demonstrar que aplica todas as medidas necessárias para o seu controle e prevenção. Em 
alguns setores, o controle e prevenção são regulamentados por questões de segurança do 
consumidor. 

A norma relembra essa responsabilização no que respeita à capacidade do sistema de gestão 
assegurar os resultados pretendidos, ou seja, fornecer P&S que satisfaçam os requisitos do cliente, 
bem como os legais aplicáveis, o que é obtido através de um sistema de gestão eficaz que cumpre 
os requisitos desta norma. 

Essa responsabilização pode ter diferentes implicações para a Organização, em função das obrigações 
contratuais estabelecidas, das consequências do seu não cumprimento ou das potenciais 
consequências que possam ocorrer pela entrega de produto ou serviço não conforme ao cliente. 

Se alguns P&S são inócuos do ponto de vista da ocorrência de uma não conformidade identificada 
pelo cliente, outros podem ter consequências fatais para o seu utilizador. Em certas situações, um 
não cumprimento na data de uma entrega pode causar uma insatisfação temporária no cliente, 
noutras pode ser crítica e duradoura (ex.: entrega de um órgão para transplante). Outros 
incumprimentos podem impactar a Organização com penalizações financeiras ou outras. 

Em 6.1. são determinados os R&O que podem afetar a capacidade da Organização fornecer P&S 
conformes, e são planejadas ações para os tratar. 

As pessoas na Organização devem estar conscientes e capacitadas para assumirem as 
responsabilidades ao seu nível de atuação (7.2 e 7.3), devendo ter funções, responsabilidades e 
autoridades definidas e adequadas. 
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A informação válida, relevante e antecipada, determinada pela Organização, gerada pelo sistema 
(9.1 e 9.2) e reportada pelas pessoas designadas (5.3), permite à Alta Direção  acompanhar o alcance 
dos objetivos, o grau de cumprimento das disposições planejadas e a sua conformidade com os 
requisitos da norma através das práticas de revisão pela gestão (9.3). 

Unidade de Propósito de Direção: 

A Alta Direção confere unidade de propósito e estabelece a direção estratégica da Organização. As 
orientações e compromissos definidos na política da qualidade e os objetivos que daí decorrem 
devem ser compatíveis com esta direção estratégica e o contexto da organização, assegurando o 
alinhamento do sistema com o caminho traçado e os resultados pretendidos. O SGQ deve estar 
integrado nos processos de negócio da Organização e não tratado como algo separado. 

Direção Estratégica: 

É sempre possível identificar em qualquer Organização uma intenção estratégica, implícita ou 
explícita, mais ou menos formalizada, independentemente do objetivo da Organização, seja ele o seu 
crescimento sustentado da empresa, a sua internacionalização, a entrada em novas áreas de negócio, 
a liderança do mercado ou de 
um dos seus nichos, o aumento da rentabilidade ou simplesmente a continuidade da operação, 
servindo bem os seus atuais clientes. 

A ISO 9001 requer que se assegure o alinhamento da política (5.2) e dos objetivos da qualidade (6.2) 
com a intenção estratégica ou com qualquer formulação de estratégia eventualmente adotada pela 
Organização. 

A estratégia pode ser visualizada como um conjunto de compromissos e ações desenhadas para 
explorar as competências chave da Organização e ganhar uma vantagem competitiva. 

Existem diversas abordagens de gestão à formulação da estratégia e ao seu planejamento. O seu 
nível de complexidade e formalização é função do contexto e das responsabilidades da Organização, 
relativamente a partes interessadas como os seus acionistas, sócios e reguladores. 

A estratégia pode ser estabelecida a curto, médio ou longo prazo. É frequentemente precedida por 
reflexão estratégica e suportada por informação relativa ao contexto em que a Organização opera, e 
que determina as possibilidades que antevê para o seu futuro. Em certas Organizações pode estar 
formalizada e suportada por um planejamento que define os objetivos e ações para os concretizar. 

Contexto: 

A análise do contexto em que a Organização se insere permite-lhe saber quem é, o que faz e como, 
onde está, com quem está, o que esperam da Organização, qual a sua cultura, valores e crenças, 
capacidades e limitações. A leitura deste contexto permite aos líderes formularem hipóteses para o 
futuro e traçarem um rumo e objetivos para a Organização. 

A análise do contexto da Organização é a determinação dos fatores internos e externos que podem 
ter impacto no propósito da Organização e na sua orientação estratégica, afetar a sua capacidade 
de entregar P&S conformes e aumentar a satisfação dos clientes (4.1). A identificação das partes 
interessadas relevantes, externas e internas, concorre para a determinação do contexto (4.2). 

Para as Organizações que já têm abordagens de planejamento estratégico suportadas numa análise 
de contexto, não será difícil demonstrarem o alinhamento entre contexto e a direção estratégica. 
Contudo, deverão refletir a medida em que esse contexto e a sua orientação estratégica lidam com 
o tema da qualidade, com necessidades, expectativas e requisitos dos clientes e partes interessadas, 
com os produtos que fornecem e com o aumento da satisfação do cliente. 

Para Organizações que ainda não fazem uso  de uma abordagem de planejamento estratégico, a 
norma oferece agora a possibilidade de suportarem melhor a definição da sua orientação estratégica, 
através da determinação do contexto. 
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É importante que todas as Organizações avaliem a medida em que a política da qualidade e os 
objetivos formulados apoiam o caminho traçado pela Organização a nível global e contribuem para 
o alcance dos resultados pretendidos. 

Integração nos Processos de Negócio da Organização: 

Para garantir unidade de propósito e direção, os requisitos do SGQ são integrados nos processos de 
negócio da Organização, assegurando que os mesmos não são isolados ou conflitantes com a gestão 
global da Organização. 

Por processo de negócio referimo-nos, em sentido amplo, às atividades nucleares para o propósito e 
existência da Organização quer esta seja de direito privado ou público, com ou sem fins lucrativos. 

Os benefícios desta integração são facilmente perceptíveis e tratados em 4.4 e 8.4. Quando a 
Organização aplica o SGQ a um subconjunto da empresa, seja um conjunto de produtos ou serviços, 
uma unidade de negócio, um serviço específico ou uma entidade de um grupo econômico, deve ser 
tomada especial atenção à integração e articulação do SGQ da Organização com a Organização 
maior em que se insere e com quem interatua (4.3). 

Condições para o Alcance dos Objetivos: 

Para alcançar os objetivos, Alta Direção deve assegurar a disponibilização dos recursos necessários, 
promover a adoção do SGQ pela Organização e apoiar as pessoas para alcançarem os resultados 
pretendidos do SGQ. 

Recursos: 

Uma das condições para a obtenção dos resultados pretendidos é a disponibilização dos recursos 
necessários, internos ou externos à Organização. Os recursos podem ser divididos em recursos 
financeiros, pessoas, materiais e conhecimento, sendo o tempo um recurso implícito. 

É difícil conceber a gestão de qualquer Organização sem a necessidade de gerir recursos dentro de 
determinados limites. 

Os recursos (7.1) necessários para o SGQ são normalmente determinados quando do planejamento 
dos processos (4.4). Ao assegurar o enfoque nos resultados pretendidos, a abordagem por processos 
permite uma análise crítica da sua eficiência, que pode ser usada para tomar decisões sobre a 
otimização dos recursos. Na revisão pela gestão (9.3) são reavaliadas as necessidades de recursos. 

Promover o SGQ: 

Para um sistema de gestão eficaz, isto é, que atinge os resultados pretendidos, a norma propõe várias 
abordagens que interagem entre si: a abordagem por processos, a adoção do ciclo PDCA para a 
melhoria e o pensamento baseado em risco. É requerido que a Alta Direção promova estas 
abordagens na Organização, e reforce a importância de uma gestão da qualidade eficaz e em 
conformidade com os requisitos. 

Existem muitas maneiras para assegurar a promoção do SGQ, descritas noutros pontos da norma: 
comunicação (7.4), sensibilização (7.3), formação (7.2), atribuição  de funções, responsabilidades e 
autoridades (5.3), comunicação da política da qualidade (5.2.2) e definição dos objetivos a níveis e 
processos relevantes (6.2). 

Existem diferentes meios para uma comunicação eficaz. Independentemente dos meios usados, é 
importante assegurar que a Organização percepciona essa mensagem como proveniente da Alta 
Direção. 

As ações de sensibilização e a formação permitem desenvolver a competência e a capacitação das 
pessoas para o uso e aplicação eficazes destas abordagens. A definição de funções, a atribuição de 
responsabilidades e autoridades reforçam estes compromissos a todos os níveis. 

A melhoria inclui a melhoria contínua, a inovação, as mudanças disruptivas e reorganizações. A 
adoção de diferentes tipos de melhoria e inovação é determinada pela Organização, não sendo um 
requisito da ISO 9001 adotar todas as formas de melhoria para além da melhoria contínua. 
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A promoção da melhoria pode ser efetuada estimulando as pessoas a propor melhorias e a definir 
concretamente as mesmas. Estas propostas podem ser determinadas pela Alta Direção ou pelas 
pessoas da Organização para melhorar a eficácia do sistema e dos seus resultados. Podem também 
ser usadas caixas de ideias ou lançados desafios. 

Comprometimento das Pessoas: 

A Alta Direção deve comprometer, dirigir e apoiar as pessoas para que estas possam contribuir para 
um SGQ eficaz. Deve também apoiar outras funções de gestão relevantes na demonstração de 
liderança e compromisso, nas suas respectivas áreas de atuação. 

O conceito de comprometimento é introduzido na nova edição dos princípios da gestão da qualidade 
e diz-nos que, a todos os níveis da Organização, as pessoas comprometidas, competentes e a quem 
são conferidos poderes, são essenciais para aumentar a capacidade da Organização em acrescentar 
valor. 

A direção e suporte das pessoas são atividades dos líderes, que reforçam o comprometimento 
e podem ser críticas para o alcance dos objetivos. Dependendo da dimensão da Organização e da 
sua estrutura organizacional, estas funções são normalmente asseguradas a diferentes níveis de 
chefia, com um caráter de continuidade, o que vem reforçar a necessidade de uma atuação de 
liderança a diferentes 
níveis da Organização “em cascata”. 

Criar condições para o comprometimento das pessoas tem impacto no aumento da sua 
responsabilização. Pessoas mais competentes são mais autônomas nas decisões que podem tomar, 
podendo assumir autoridades que seriam asseguradas a outros níveis. Deste modo, aumentam-se a 
eficácia e a eficiência organizacionais. O treino, a formação e a sensibilização, são meios para 
aumentar a competência das pessoas. 

A criação das condições para o comprometimento das pessoas é uma responsabilidade da Alta 
Direção, que deve ser adotada, decidida e desenvolvida no contexto da Organização, incluindo os 
seus R&O. Compete-lhe decidir o nível de autonomia das pessoas, bem como determinar as ações 
para assegurar o seu comprometimento. 

Demonstração de Conformidade: 

A avaliação do compromisso da Alta Direção é efetuada através de entrevista, observação e análise documental, 
durante a auditoria, na avaliação do alinhamento das informações e evidências demonstradas nas entrevistas, com 
as práticas, resultados e informação documentada. 

São também evidências as ações de comunicação e promoção, o grau com que as pessoas estão envolvidas e 
comprometidas com o SGQ e a liderança demonstrada a outros níveis de gestão. 

A Alta Direção deve demonstrar não apenas o compromisso, mas também a liderança, por exemplo, na integração 
dos requisitos do SGQ nos processos de negócio da Organização e na promoção da utilização da abordagem por 
processos e do pensamento baseado em risco. 

Ligações Relevantes: 

As ligações relevantes foram efetuadas ao longo do texto. Para além dos requisitos definidos na seção 5, a seção 
9.3 estabelece os requisitos para a revisão pela gestão da adequabilidade e eficácia do SGQ. 

Comparação com a Edição Anterior (ISO 9001:2008) 

A presente edição introduz o conceito de liderança na ISO 9001, na edição de 2008 apenas havia o conceito de 
responsabilidades e compromisso da Alta Direção. Foi aprofundada a aplicação do princípio de gestão da qualidade 
“Liderança”, numa perspectiva muito diferente da norma anterior, pelo que é aconselhada a sua leitura e adoção 
integral. 

Na nova edição da norma o papel do líder é explorado e desenvolvido por um conjunto de novos requisitos, uns 
mais associados ao papel de gestor, onde se usa o termo assegurar, outros ao papel de líder de pessoas e condutor 
da Organização. 
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Clarifica que a responsabilidade última pela eficácia do SGQ é da Alta Direção. Concomitantemente, é solicitado 
que comprometa as pessoas na Organização, que as apoie e oriente. É também pedido, na medida aplicável, que 
a Alta Direção apoie outros níveis hierárquicos na Organização a demonstrar liderança na sua área de 
responsabilidade. 

Inicia-se aqui a aplicação do princípio de gestão da qualidade “Comprometimento das pessoas” que vem reforçar 
o conceito de autonomia, mas também o de responsabilização das pessoas. 

É aqui requerido que os requisitos do SGQ estejam integrados com os processos de negócio da Organização, e 
que a política e os objetivos da qualidade se alinhem com a intenção estratégica e sejam adequados ao contexto. 
Ou seja, que o SGQ faça parte da gestão da Organização. 

 

Ferramenta Saída 

  

  

  

  
 

5.1.2 Foco no Cliente 

 

Aplicação: 

A Alta Direção assegura que o foco no cliente é mantido em toda a Organização. Através da aplicação eficaz dos 
requisitos da ISO 9001 ao SGQ, a Organização fornece P&S conformes que vão ao encontro das necessidades e 
expectativas dos clientes e cumprem os requisitos legais aplicáveis, sendo tratados os R&O que possam afetar a 
sua conformidade. 

Esta seção assenta no princípio da qualidade “Foco no cliente”, que estabelece que o objetivo principal da gestão 
da qualidade é atingir as expectativas do cliente e tentar excedê-las. 

Identificar requisitos, determinar quais são aplicáveis, compreendê-los e traduzi-los em P&S, fornecê-los de modo 
consistente e exceder expetativas, tem uma complexidade variável em função do contexto da Organização, dos 
P&S que fornece, do enquadramento legal, entre outros fatores. A norma como um todo define os requisitos que 
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considera essenciais para o alcance destes resultados, sendo estes uma parte fundamental da sua proposta de 
valor. 

A Alta Direção demonstra liderança e compromisso com o foco no cliente, assegurando que é mantido em toda a 
Organização, que são atribuídas funções, responsabilidades e autoridades (5.3) para esse fim e definidos objetivos 
para funções e processos relevantes (6.2), consistentes com as necessidades e expectativas dos clientes em relação 
aos P&S. As pessoas estão conscientes dos objetivos da qualidade e das implicações da não conformidade com os 
requisitos (7.3). Não sendo um requisito, a comunicação das necessidades e expectativas dos clientes às pessoas 
relevantes da Organização pode contribuir para manter o foco no cliente. 

A Organização comunica com o cliente (8.2.1), gerindo a relação com este, e determina e compreende os seus 
requisitos e os legais aplicáveis aos P&S (8.2.2 e 8.2.3). Na medida relevante para o seu sucesso considera os 
requisitos relevantes das partes interessadas (4.2) e adota processos de design e desenvolvimento (8.3) conforme 
necessário. Estes permitem traduzir necessidades e expetativas de clientes em requisitos de P&S com características 
claramente definidas que, por sua vez, viabiliza o fornecimento do produto e prestação do serviço subsequentes. 

Determina os riscos e as oportunidades que podem afetar a conformidade dos P&S e planeja as ações para os 
tratar, assegurando a integração com os processos da Organização e a melhoria contínua (4.1, 4.2, 6.1 e 6.2). O 
fornecimento dos produtos e a prestação dos serviços são realizados através de processos que asseguram o seu 
controle, sendo prevenida a entrega de P&S não conformes (8.5, 8.6 e 8.7). 

Os P&S fornecidos cumprem os requisitos do cliente e os legais aplicáveis. 

É recolhida, analisada e avaliada informação válida e relevante sobre o desempenho da Organização e o grau de 
satisfação do cliente (9.1). 

A entrega de P&S conformes e a satisfação do cliente nem sempre é alcançada, mas existem mecanismos de 
controle que permitem a sua identificação e a sua correção ao nível operacional. 

A um nível superior, a Alta Direção tem conhecimento da informação avaliada sobre a eficácia e desempenho do 
SGQ e toma decisões sobre o planejamento de ações possíveis (9.3) e que visam assegurar a adequada e 
continuada orientação para o alcance dos resultados. 

Demonstração de Conformidade: 

A conformidade com o requisito 5.1.2 é observada pelo alcance dos resultados pretendidos do SGQ, definidos na 
sua política e objetivos, através de resultados da avaliação do desempenho (9.1 e 9.2) e atuação da Alta Direção 
para orientar a Organização para o seu alcance (9.3), bem como pela evidência do cumprimento eficaz dos 
requisitos da norma de referência, centrais para o foco no cliente e explanados nos parágrafos anteriores. 

Ligações Relevantes: 

Seção que se interliga com toda a norma de referência, salientando-se as seguintes seções: 

 6.1 Ações para tratar riscos e oportunidades 
 6.2 Objetivos da qualidade e planejamento para os atingir 
 7.3 Consciencialização 
 8. Operacionalização 
 9.1.2 Satisfação do cliente 
 9.1.3 Análise e avaliação 
 9.3 Revisão pela gestão 

Comparação com a Edição Anterior (ISO 9001:2008): 

Esta seção tem um aumento de requisitos em relação à edição anterior, coerente com o propósito de revisão da 
ISO 9001:2008. 

A edição anterior da norma, no seu requisito 5.2 Foco no Cliente, referia apenas a necessidade da Alta Direção 
assegurar a determinação e cumprimento dos requisitos do cliente com a finalidade de aumentar a satisfação, 
remetendo para uma ligação com a seção 7.2 Determinação de requisitos relacionados com o produto e 8.2.1 
Satisfação do cliente. 
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Este requisito é mantido, sendo acrescentada a necessidade de determinar, compreender e cumprir os requisitos 
do cliente e os legais aplicáveis aos P&S. 

É ainda incluída a necessidade de assegurar que os R&O que podem afetar a conformidade dos P&S e a capacidade 
para aumentar a satisfação do cliente sejam identificados e tratados. 

Por fim, a Alta Direção deve demonstrar liderança e compromisso assegurando que o foco no cliente é mantido. 

 

Ferramenta Saída 

  

  

  

  
 

5.2 Política 

Resultados Pretendidos: 

A Alta Direção define e comunica a política da qualidade, que inclui as orientações e os compromissos relativos à 
qualidade dos P&S, à satisfação dos clientes e à melhoria, para serem entendidos e aplicados na Organização. 

 

 

5.2.1 Desenvolvendo a Política da Qualidade 

Aplicação: 

Podemos considerar a Política da Qualidade como a consciência da Organização. A política é determinada pela 
Alta Direção com a finalidade de estabelecer e comunicar o seu compromisso e as suas orientações para o êxito 
do SGQ, a serem seguidos e aplicados na Organização. Deve expressar compromissos claros de cumprimento dos 
requisitos aplicáveis e de melhoria contínua, e proporcionar o enquadramento para a definição de objetivos da 
qualidade, assegurando o suporte à direção estratégica definida e a adequação ao contexto e ao propósito da 
Organização. 

Para estabelecer as orientações que enquadram os objetivos da qualidade, a política deve visualizar o seu 
posicionamento e as expectativas futuras em relação à satisfação das necessidades e expectativas dos seus clientes, 
suportando a intenção estratégica. 
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A Organização deve rever-se permanentemente nessa política, pelo que esta deve ser um instrumento dinâmico e 
construtivo, amplamente comunicado e entendido pelas pessoas, sendo objetiva e de fácil compreensão, devendo 
ser revista periodicamente e alterada quando necessário para se manter adequada. 

Para transmitir uma mensagem clara às pessoas a quem se destina, é importante considerar o conhecimento 
relevante do contexto interno, como sejam a cultura da Organização, a dimensão, a complexidade dos processos 
produtivos e da prestação dos serviços, o grau de educação das pessoas, os riscos e as oportunidades inerentes à 
sua atividade, entre outros. 

Demonstração de Conformidade: 

A política deve estar documentada, contendo os compromissos e orientações requeridas. Sendo estabelecida pela 
Alta Direção, deve refleti-lo, indicando a sua autoria e tendo a sua aprovação formal. 

A sua aplicação na Organização é verificada pelo estabelecimento subsequente dos objetivos, seu planejamento 
e, em última análise, pela consistência dos resultados alcançados face às orientações e compromissos definidos. 

 

5.2.2 Comunicando a Política da Qualidade 

 

Aplicação: 

As orientações e os compromissos devem permitir que as pessoas na Organização entendam o que é esperado do 
seu desempenho, podendo orientar e nortear a sua contribuição e o seu comportamento. 

Quando considerado adequado deve ser disponibilizada às partes interessadas. 

Ao estabelecer a política, a Organização passa a ter uma base para a definição dos seus objetivos da qualidade, 
sendo essencial que a política esteja neles refletidos. 

Demonstração de Conformidade: 

Devem existir evidências da sua comunicação e disponibilização às partes interessadas, caso tenha sido considerado 
adequado pela Organização. Exemplos: afixação em locais adequados, distribuição às pessoas, divulgação pela 
intranet, realização de eventuais sessões de comunicação ou sensibilização para o entendimento e 
aplicação da política. 

As entrevistas aos colaboradores da Organização realizadas durante a auditoria avaliam se a política foi ou não 
comunicada e se é claramente entendida, sem a necessidade de a memorizar palavra por palavra. 

Deve haver evidências da sua revisão ou revalidação periódica, isto é, a análise crítica onde é verificada se a mesma 
se mantém adequada ou se necessita de alteração. 

Ligações Relevantes: 

 4.1 Compreender a organização e o seu contexto 
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 4.2 Compreender as necessidades e as expectativas das partes interessadas 
 6.2 Objetivos da qualidade e planejamento para os atingir 
 7.3 Conscientização 
 9.3 Revisão pela gestão 
 10 Melhoria 

Comparação com a Edição Anterior (ISO 9001:2008): 

O conteúdo deste ponto é bastante similar ao requerido em 5.3 da norma ISO 9001:2008, separando os requisitos 
para o estabelecimento da política dos requisitos para a sua comunicação. 

Requer agora que a política seja adequada ao contexto e que suporte a intenção estratégica. 

A norma usa o termo “disponibilizada e mantida” para clarificar que deve estar permanentemente disponível às 
pessoas, em suporte documentado. 

Requer também que a política seja entendida e aplicada na Organização, quando em 2008 apenas se pedia que 
fosse entendida. 

Quando a Organização entenda adequado, deve agora disponibilizá-la a outras partes interessadas que não as 
internas à Organização. 

 

Ferramenta Saída 

  

  

  

  
 

5.3 Funções, Responsabilidades e Autoridades Organizacionais 
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Resultados Pretendidos: 

A Organização e as pessoas sabem quem deve (ou não deve!) fazer o quê, com que autoridades e quais as 
responsabilidades. 

Aplicação: 

A Alta Direção assegura que são definidas, comunicadas e compreendidas as funções, as responsabilidades e as 
autoridades relevantes para o SGQ. As funções descrevem o papel das pessoas nas Organizações; as 
responsabilidades são atribuídas para clarificar as obrigações exigidas pela função que desempenham; as 
autoridades estabelecem o grau de autonomia de decisão que possuem para realizar ou mandar realizar as tarefas 
para alcançar os objetivos pretendidos do SGQ. 

Delegar é o processo pelo qual a Alta Direção distribui responsabilidades e confere autoridades às pessoas. 

A autoridade pode ser delegada, mas a responsabilidade nunca é totalmente transferida. Em muitos casos, a Alta 
Direção pode delegar autoridade para executar determinadas atividades, mas mantém a obrigação última de 
responder pela Organização, ou seja, mantém a responsabilização. Não obstante, as pessoas em quem são 
delegadas responsabilidades devem assegurá-las, demonstrando o seu comprometimento. 

Nesta seção da norma, explicita-se que as funções, responsabilidades e autoridades a atribuir, no âmbito do SGQ, 
são as necessárias para assegurar que: 

 A conformidade com os requisitos da ISO 9001:2015 é alcançada; 
 Dos processos do SGQ resultam as saídas pretendidas; 
 É reportada, à Alta Direção, a informação sobre o desempenho do SGQ e eventuais oportunidades de melhoria; 
 O foco no cliente é promovido em toda a Organização; 
 Sempre que são introduzidas alterações ao SGQ, a integridade do sistema é mantida. 

O funcionamento eficaz do SGQ e dos seus processos resulta da contribuição de várias pessoas da Organização, 
que devem ter responsabilidades e autoridades claramente definidas e conhecidas por todos na Organização, 
assegurando o bom funcionamento entre as diferentes áreas e as suas pessoas. A Organização pode considerar a 
utilização de organogramas, bem como a descrição das responsabilidades e autoridades. 

Em consonância com a abordagem por processos, devem ser definidas autoridades e responsabilidades para 
assegurar que os processos atingem os resultados planejados. Pode ser usada a figura do dono do processo ou 
outras formas. 

O reforço nos resultados pretendidos do SGQ, na presente edição da ISO 9001, é aqui expresso pela necessidade 
de atribuir funções, responsabilidades e autoridades para assegurar que o foco no cliente é promovido em toda a 
Organização. 

Quando são introduzidas alterações no SGQ, é frequente haver redefinição das funções, responsabilidades e 
autoridades. A integridade do sistema deve ser mantida quando se mantêm e conduzem essas alterações, devendo 
ser atualizadas. 

A ISO 9001:2015 não requer informação documentada das funções, responsabilidades e autoridades, exceto 
informação documentada de quem autoriza alterações na produção e fornecimento do serviço, quem autoriza a 
libertação do produto e quem decide o tratamento dado às saídas não conformes dos processos. 

No restante, compete à Organização decidir o nível de documentação que considera adequado, sempre levando 
em consideração eventuais exigências dos clientes ou requisitos legais, entre outros. 

Demonstração de Conformidade: 

A ISO 9001 não requer informação documentada sobre esta seção, exceto na definição de autoridades, onde 
requerido na norma, como por exemplo na liberação do produto ou controle de saídas não conformes. 

A necessidade de informação documentada aumenta à medida que aumenta a dimensão ou a complexidade das 
Organizações, pelo que a demonstração da conformidade ao nível da qualidade deve estar integrada com o modo 
como são definidas as estruturas organizacionais, as funções, responsabilidades e autoridades na Organização. 
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Numa pequena Organização, onde os riscos geralmente são baixos, podem ser suficientes atribuições genéricas e 
não pormenorizadas, que podem ser avaliadas por entrevista. 

Em Organizações de maior dimensão, mais riscos são expectáveis, podendo existir diferentes tipos de 
documentação: organogramas, descrições de funções (job description), mapas ou fluxogramas de processos com 
responsabilidades e autoridades, atribuição de responsabilidades nos procedimentos ou instruções de trabalho 
documentados, atas de reuniões, ordens de serviço, etc. 

Referimos vários exemplos: 

 Os colaboradores foram informados e demonstram conhecer o seu papel, as suas responsabilidades e 
autoridades relacionadas com o SGQ. Sabem quem é responsável  pelo que na Organização; 

 Quando documentadas, as descrições de funções, responsabilidades e autoridades abrangem, na sua 
globalidade, as alíneas a) a e) desta seção; 

 O desempenho dos processos é reportado à Alta Direção, como por exemplo a análise e avaliação dos 
resultados de monitorização e medição dos processos e da eficácia do SGQ, resultados das auditorias internas, 
preparação de informação de entrada para o processo de revisão pela gestão, etc.; 

 Planejamento das alterações ao SGQ com as responsabilidades e autoridades atribuídas e redefinição de 
funções, responsabilidades e autoridades quando necessário para assegurar a mudança; 

 Manual de funções, com descrição das responsabilidades, autoridades para cada uma das funções, e definição 
da cadeia de substituição; 

 No acolhimento de novas pessoas, a Organização informa o novo colaborador sobre as suas funções e 
atribuições, assegurando que este toma conhecimento através da validação do documento. Sempre que o 
colaborador mude de função, este processo é assegurado na sua totalidade. 

Ligações Relevantes: 

 4.4 Sistema de gestão da qualidade e respectivos processos 
 6.2 Objetivos da qualidade e planejamento para os atingir 
 6.3 Planejamento das alterações 
 8.3.2 Planejamento do design e desenvolvimento 
 8.5.5 Atividades posteriores à entrega 
 8.5.6 Controle das alterações 
 8.6 Liberação de produtos e serviços 
 8.7 Controle de saídas não conformes 

Comparação com a Edição Anterior (ISO 9001:2008) : 

A presente edição clarifica, em relação à seção 5.5. da ISO 9001.2008, que não basta as funções, responsabilidades 
e autoridades serem do conhecimento de cada colaborador, devem ser do conhecimento da Organização, isto é, 
deve ser conhecimento partilhado, quem é que faz o quê com impacto no SGQ. 

Para além das responsabilidades e autoridades das funções relevantes serem comunicadas aos colaboradores, é 
requisito que estas sejam entendidas por estes. 

A figura do representante da Direção, referida na  edição anterior, não é mencionada na ISO 9001:2015 – mantêm-
se as funções, responsabilidades e autoridades, mas cabe à Alta direção definir a quem devem ser atribuídas. Isto 
pretende reforçar a possibilidade das responsabilidades respeitantes ao SGQ pertencerem a um conjunto  de 
pessoas, e não exclusivamente a um só representante da gestão ou do gestor da qualidade. Podem ser atribuídas 
aos responsáveis dos diferentes processos e a outras pessoas da Organização. 

É possível que a função de gestor da qualidade mantenha as funções, responsabilidades e autoridades que lhe 
foram tradicionalmente atribuídas, podendo, em Organizações de grande dimensão, manter-se replicada em 
diferentes áreas da Organização. 

A norma requer a definição de responsáveis para os processos e para a promoção do foco no cliente, reforçando 
a responsabilização face à edição anterior. 

No contexto da gestão da mudança, é agora requerido que se assegure a integridade do sistema quando são 
planejadas e implementadas alterações. 
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Ferramenta Saída 
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6 Planejamento 

 

6.1 Ações para Abordar Riscos e Oportunidades 

 

Resultados pretendidos: 

Priorizar as atividades e os processos do SGQ de acordo com seu impacto potencial nos resultados pretendidos, e 
aproveitar as oportunidades que vão se apresentando. 

Aplicação e avaliação: 

A ISO 9000 define risco como o efeito da incerteza. Apesar da definição formal incluir a possibilidade de efeitos 
negativos e positivos do risco, no dia-a-dia a preocupação usual é a de evitar ou minimizar as potenciais 
consequências negativas. O risco pode ser tratado considerando a probabilidade de algo acontecer e as 
consequências potenciais desse acontecimento – a criticidade. 

Atendendo às diversas definições encontradas em dicionários, pode considerar–se uma oportunidade como um 
período de tempo, circunstância, conjuntura ou situação favorável para que alguma coisa aconteça. Uma 
oportunidade pode advir de uma nova tecnologia que não estava disponível antes, de novos fornecedores 
potenciais, alterações de preço de materiais e mão-de-obra, entre outros. 
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6.1.1 Ações para Tratar Riscos e Oportunidades 

 

Resultados pretendidos: 

Nesta seção é requerido que a Organização, no planejamento do SGQ, determine os R&O, considerando a 
informação resultante da análise da Organização, do seu contexto (4.1) e das necessidades e expectativas das 
partes interessadas (4.2). 

Os riscos e oportunidades a serem determinados e tratados são os que: 

a) Podem afetar a capacidade de atingir os resultados pretendidos do SGQ; 
b) Potenciam efeitos desejáveis; 
c) Têm potencial de causar efeitos indesejados, devendo ser prevenidos ou reduzidos; 
d) Permitem obter melhorias. 

Os R&O associados aos resultados pretendidos do SGQ são os que influenciam a capacidade de fornecer P&S 
conformes e o aumento da satisfação do cliente. São exemplos de riscos: 

 Produto não conforme entregue ao cliente; 
 Falha no fornecimento ao cliente: prazos, quantidades; 
 Insatisfação do cliente; 
 Falhas em satisfazer os requisitos da Organização: ao nível dos processos do SGQ, da política da qualidade, dos 

objetivos, entre outros; 
 Não cumprimento de requisitos legais dos produtos e serviços. 

Da mesma forma, são exemplos de oportunidades: 

 P&S novos ou melhorados; 
 Aumento da satisfação dos clientes pela antecipação de necessidade e expectativas; 
 Processos de fornecimento mais robustos ou com maior produtividade, por incorporação de novas tecnologias, 

novos equipamentos, etc.; 
 Melhorias nos processos do SGQ, maior rapidez, aumento da eficácia por alteração de métodos de trabalho, 

etc. 
 O planejamento deve assegurar que o sistema é dinâmico e capaz de potencializar a melhoria contínua da 

Organização. 

Não é intenção desta seção tratar os R&O fora do âmbito da conformidade dos P&S, do aumento da satisfação do 
cliente e do SGQ da Organização, como sejam os riscos associados à continuidade do negócio (resultantes de 
desastres, causas naturais, conjuntura econômica ou financeira, etc.) e a outros aspectos da vida da Organização, 
como questões ambientais e sociais. Note-se, no entanto, que a consistência na conformidade dos P&S e a 
satisfação do cliente são decisivos para o desenvolvimento sustentável da Organização. 

É importante observar que, nos dias de hoje, a separação de requisitos relacionados com estes temas é cada vez 
mais difusa, sendo difícil isolar os requisitos relacionados com os P&S numa visão tradicional mais estreita. Se, no 
entanto, a Organização pretender tratar todos os R&O para a sua Organização no âmbito do SGQ poderá fazê-lo. 
Por exemplo, a qualidade do serviço prestado num hospital pode necessitar da consideração de fatores como a 
continuidade do negócio, em caso de um terramoto ou outros desastres naturais, para poder dar confiança aos 
seus serviços. Os clientes exigem, cada vez mais, produtos produzidos de forma ambientalmente amigável, com 
embalagens apropriadas e possibilidade de reciclagem no final da vida útil do produto, que devem ser levados em 
consideração: 

 Até que ponto estes são requisitos contratuais para o produto, especificados pelos clientes, que devem ser 
abordados pelo SGQ? 
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 Ou serão requisitos ambientais de partes interessadas? 

Estas situações devem ser analisadas caso a caso, dependendo do contexto de cada Organização e da natureza 
dos P&S fornecidos. 

O requisito não refere a necessidade da Organização desenvolver métodos formais de gestão do risco ou um 
processo documentado para a gestão do risco, nem aponta nenhuma ferramenta específica para o efeito. 

As Organizações são, portanto, livres de abordar este requisito como entenderem, desde que considerem eventuais 
requisitos específicos dos seus clientes ou do setor onde operam. Por exemplo, as normas de SGQ da indústria 
automotiva e aeroespacial requerem a utilização de técnicas específicas como FMEA; o setor alimentar requer 
HACCP etc. Podem recorrer a métodos formais, qualitativos ou quantitativos, existentes e documentados como a 
análise SWOT, o preconizado na ISO 31000 ou simplesmente determinar R&O de acordo com a sua prática. Em 
qualquer dos casos, as Organizações devem assegurar que as práticas ou métodos por si adotadas garantem 
consistência e coerência nos resultados obtidos. De uma maneira simples, não existindo práticas formais nem 
tendo sido adotada uma metodologia específica, a Organização deve assegurar que os R&O são determinados 
independentemente de quem e quando analisa a informação disponível. 

De acordo com os R&O determinados, a Organização deve: 

a) Dar confiança para que o SGQ possa atingir os resultados pretendidos tendo em consideração os riscos 
identificados. A extensão da documentação, a definição da competência das pessoas e de ferramentas de 
suporte para as atividades e os mecanismos de controle e monitorização são, entre outros, exemplos de 
determinações que poderão garantir o bom desempenho do SGQ e o alcance dos objetivos. Por exemplo, 
relativamente aos riscos associados à entrega de P&S não conformes ou ao não cumprimento de outros 
requisitos acordados com o cliente, um plano de controle, medição ou monitorização das características dos 
P&S endereça estes riscos pela detecção antecipada. A introdução de um controle no processo produtivo, por 
exemplo Controle Estatístico de Processo, irá minimizar o risco de produto não conforme com as consequentes 
necessidades de retrabalho ou descarte. O ideal será, no entanto, tornar os processos mais robustos, 
aumentando a sua capacidade para fornecer P&S conformes, ou seja, eliminar ou, pelo menos, reduzir o risco. 
De referir que aos processos de um SGQ estão associados diferentes tipos de risco e de capacidade de os tratar, 
e que estes podem variar em momentos diferentes, com as questões de contexto e as necessidades e 
expectativas das partes interessadas. Enquanto o processo de fornecimento terá sempre que lidar com os riscos 
de P&S não conformes, mesmo quando reduzido, num momento de escassez de uma matéria-prima o processo 
de aprovisionamento poderá ter de tratar o risco de ruptura neste abastecimento, o que não acontecerá em 
situação normal; 

 
b) Aumentar os efeitos desejáveis através da redução e monitorização do risco, assim como da maximização das 

oportunidades identificadas através da implementação de ações. Por exemplo, o desenvolvimento de um novo 
P&S poderá ser considerado como uma ação para maximizar uma oportunidade detectada numa necessidade 
dos clientes. A introdução de uma tecnologia disponível, que fortaleça o processo produtivo, irá aumentar a 
robustez desse processo e consequentemente a conformidade dos produtos; 

 
c) Prevenir ou reduzir os efeitos indesejáveis, através da análise da eficácia das ações implementadas associadas 

aos R&O. Para proceder à avaliação da eficácia, a Organização deve proceder, de forma sistemática, à 
monitorização dos pressupostos e enquadramento da sua análise, e a nova ou revista identificação de R&O, 
incluindo a revisão das necessidades e expectativas das partes interessadas; 

 
d) Obter a melhoria através da redução e monitorização de riscos e maximização das oportunidades. Deve ser tido 

em consideração que algumas ações para tratar as oportunidades poderão criar novos riscos ou alterar a análise 
efetuada aos riscos já identificados. Ao planejar a implementação da ação, a Organização deverá analisar as 
suas implicações (ver seção 6.3) na Organização e prevenir efeitos negativos. Por exemplo, a introdução de 
uma nova tecnologia deve ser acompanhada de formação a nível da operação, configuração e manutenção, 
conforme aplicável. 
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6.1.2 Planejar as Ações para Tratar Riscos e Oportunidades 

 

Aplicação: 

O requisito determina que a Organização deve planejar as ações para reduzir os riscos e maximizar as 
oportunidades. As ações devem ser proporcionais ao potencial impacto dos riscos e das oportunidades, e a 
Organização deve decidir como as incorpora no desenho dos seus processos, isto é, os processos devem ser 
desenhados para mitigar efeitos indesejáveis e maximizar oportunidades, mas não se refere a análise de risco do 
próprio processo. 

A Organização não tem que desenvolver ações para todos os R&O identificados, contudo, é expectável que as 
desenvolva para as questões mais relevantes. 

Exemplos de tipos de ações para tratar os R&O podem incluir: evitar os riscos, eliminar a origem do risco, alterar a 
probabilidade ou as consequências, partilhar o risco, ou assumir o risco, conhecendo-o, adotar novas práticas, 
lançar novos produtos ou melhorá-los, desenvolver novos mercados, clientes ou parcerias, ou mesmo utilizar novas 
tecnologias. 

As ações podem ser do tipo rotina: implementação de controles, definição de metodologias ou práticas; ou do 
tipo pontual: substituição de um método produtivo por outro mais robusto, identificação de fornecedores 
alternativos ou complementares. Em alguns casos, é necessário balancear as oportunidades com os riscos 
associados, e eventualmente decidir não fornecer P&S num mercado muito exigente; ou optar por não seguir uma 
determinada oportunidade tecnológica. Um exemplo poderá ser a decisão da não utilização de uma determinada 
aplicação ou software, considerando riscos de segurança de informações. 

A Organização deverá conhecer a associação das ações aos R&O, ou seja, saber qual o objetivo das ações 
planejadas. 

Para além de associadas aos R&O identificados, as ações devem estar planejadas com indicação de responsáveis e 
objetivo. O tipo de planejamento está muito dependente do tipo de ações, nomeadamente ações de rotina, que 
serão absorvidas nos processos, ou ações pontuais. Em qualquer dos casos, a Organização deve avaliar a eficácia 
das ações após sua implementação e, em caso negativo, rever a necessidade de novas ações. 

Constituem eventuais boas práticas a aplicar pela Organização as seguintes recomendações, que devem ser 
avaliadas no seu contexto: 

 R&O determinados documentados e associados à origem: contexto interno, externo, partes interessadas; 
Prática para determinação dos R&O definida, podendo incluir critérios de decisão e revisão dos R&O ou registro 
dos critérios aplicados, estando documentada; 

 Determinação dos R&O realizada com a participação de diversas funções e níveis com o conhecimento 
relevante; 

 Comunicação eficaz às funções relevantes dos R&O determinados e ações para os tratar. 

Da mesma forma, a análise sistemática das questões de contexto e necessidades e expetativas relevantes das partes 
interessadas vai detectar áreas de potencial melhoria– oportunidades e novos riscos. 

A Organização pode considerar, tal como dito no início desta seção, aplicar este requisito a outros R&O existentes 
na Organização. 
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É também importante fechar o ciclo PDCA no que diz respeito aos R&O. Na seção 10.2, a norma exige que, ao 
ocorrer uma não conformidade, os R&O determinados durante o planejamento sejam atualizados, se necessário. 

Demonstração de Conformidade: 

A Organização demonstra que identifica efetivamente os riscos e as oportunidades, e os considera no 
planejamento do SGQ. A prática (metodologia) poderá estar descrita ou não, sendo uma decisão da Organização. 
Podem, inclusivamente, coexistir práticas diferentes na Organização. 

As práticas implementadas permitem identificar, com consistência, os R&O relevantes, segundo o contexto e as 
expectativas das partes interessadas. 

Os R&O determinados mantêm-se atualizados às questões de contexto e necessidades e expectativas relevantes 
de partes interessadas. 

A Organização demonstra que monitoriza os riscos e as oportunidades. 

A Organização incorpora as ações para tratar os riscos nos seus processos. Nas ações de rotina, os intervenientes 
nos processos sabem que as atividades desempenhadas se destinam a prevenir ou minimizar riscos, ou potenciar 
oportunidades. 

Para as ações pontuais, estas poderão estar em planos de ação onde estão identificados os processos envolvidos. 

A Organização reduz ou mitiga riscos, demonstra a capacidade de monitorização dos riscos partilhados ou 
assumidos por decisão informada, como evidência da avaliação da eficácia de algumas ações. Isto pode ser 
demonstrado com revisão dos R&O determinados, e para as ações de rotina, incorporadas nos processos, pela 
monitorização ou medição do processo. 

A Organização tem melhorias dos resultados como evidência da eficácia de ações relacionadas com as 
oportunidades identificadas. Ou seja, demonstra que as oportunidades se concretizaram: novo produto lançado e 
aceite pelo mercado, nova tecnologia ou processo implementado com sucesso, matéria-prima escassa substituída 
sem implicações na conformidade do produto, etc. 

Ligações Relevantes: 

 5.1 Foco no cliente 
 9.1.3 Análise e avaliação 
 9.3.2 Revisão pela Gestão 
 10.2 Não conformidade e ação corretiva 

Comparação com a Edição Anterior (ISO 9001:2008): 

O conceito de pensamento baseado em risco estava implícito nas edições anteriores das normas ISO 9000, por 
exemplo através dos requisitos de planejamento, revisão e melhoria. Esta norma especifica os requisitos para que 
a Organização compreenda o seu contexto e determine os R&O, como suportes ao planejamento do SGQ. 

O planejamento do SGQ era tratado na seção 5.4 da ISO 9001:2008. Esta seção é nova na ISO 9001:2015 e 
introduz o pensamento baseado em risco. O Anexo A, no ponto A.4 Pensamento baseado em risco clarifica que 
este estava implícito na ISO 9001 desde sempre, sendo que o propósito da nova edição foi o de atuar como uma 
ferramenta preventiva, evitando entregar produto não conforme ao cliente e de não o satisfazer. 

A implementação desta seção vai promover que a Organização, de uma forma sistemática, reflita sobre o que 
pode “correr mal” e antecipe a situação, decidindo o que pretende fazer: prevenir, eliminar ou até correr o risco 
de “correr mal”. 

 

Ferramenta Saída 
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6.2 Objetivos da Qualidade e Planejamento para Alcançá-los 

Resultados Pretendidos: 

A Organização especifica os objetivos da qualidade e planeja as ações que concretizam as orientações da política 
da qualidade. 

A seção 6.2 está dividida em 6.2.1 e 6.2.2, relativas, respectivamente, aos requisitos para a definição dos objetivos 
e ao seu planeamento. 

 

6.2.1 Estabelecimento de Objetivos 

 

Aplicação e Avaliação: 

Por definição (ISO 9000, 3.7.2), um objetivo da qualidade é um resultado que se procura obter ou atingir 
relacionado com o grau de satisfação de requisitos dados por um conjunto de características intrínsecas. Os 
objetivos da qualidade são determinados pela Organização, suportando a sua política da qualidade, para atingir 
resultados específicos. Devem ser estabelecidos em consonância com os demais objetivos e a direção estratégica 
da Organização, e não como algo separado. 

Os objetivos da qualidade são definidos aos níveis, funções e processos relevantes da Organização, isto é, aqueles 
que podem ter impacto na conformidade dos P&S e na satisfação dos clientes e demais resultados pretendidos 
pela Alta Direção. 

É importante que os objetivos da qualidade, gerais e de alto nível, forneçam uma indicação clara e objetiva para 
as pessoas neles envolvidos, podendo ser detalhados em objetivos mais específicos e diretamente relacionados 
com cada função, nível e processo da Organização, no que se designa por desdobramento de objetivos. 

Segundo a ISO 9001, os objetivos da qualidade devem ser documentados e deve ser: 

a) Consistentes com a política (5.2): os objetivos concretizam em resultados esperados, as intenções e os 
compromissos da política da qualidade, pelo que ambos devem estar alinhados e completos; 

 
b) Mensuráveis: deve haver um meio inequívoco de determinar se foram ou não atingidos. Preferencial, mas não 

necessariamente, os objetivos são quantificados numericamente. Em alguns casos, o objetivo pode ser apenas 
mensurável por atributo: por exemplo uma resposta “SIM/NÃO” quanto a ter sido ou não atingido No caso 
dos objetivos definidos para os processos relevantes, é expectável que sejam usados como base os indicadores 
de desempenho, normalmente quantificados; 

 
c) Consistentes com os requisitos aplicáveis: devem atender aos requisitos aplicáveis dos clientes, legais ou outros, 

e ir ao seu encontro; 
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d) Relevantes: devem estar relacionados com a conformidade dos P&S e com as melhorias que se pretendem 
introduzir para aumentar a satisfação dos clientes. Devem também estar alinhados com o contexto da 
Organização e com as necessidades e expectativas das partes interessadas, em particular as dos clientes.; 

 
e) Monitorizados: Devem ser definidos prazos para a concretização dos objetivos da qualidade, e devem ser 

acompanhados. O acompanhamento deve ser coerente com o prazo final de concretização e com as ações 
planejadas, assegurando a possibilidade de medidas quando são detectados desvios ao proposto; 

 
f) Comunicados: devem ser comunicados dentro da Organização, aos responsáveis dos processos e aos níveis e 

funções para os quais foram estabelecidos. Na definição dos objetivos da qualidade, é boa prática que se 
envolvam as pessoas responsáveis ou que vão contribuir para a concretização do resultado esperado. Assim, 
todos os que participam na definição dos objetivos ficam comprometidos com a sua concretização e é 
potencializada a motivação das pessoas envolvidas; 

 
g) Atualizados: os objetivos da qualidade devem ser coerentes com o contexto da Organização e com as 

expectativas e necessidades das partes interessadas, tendo sempre em consideração dois aspectos relevantes: 
garantir a conformidade dos P&S e a satisfação dos clientes. Sempre que existam alterações do contexto da 
Organização, das expectativas e necessidades das partes interessadas ou mesmo ao nível dos requisitos dos 
P&S, os objetivos devem ser reavaliados e se necessário redefinidos para se manterem atuais. 

É importante que os objetivos sejam realistas, isto é, suportados por uma justificação aceitável baseada em 
condições previsíveis e pela evidência da alocação de recursos adequados para atingir esses objetivos. A 
Organização, na definição de objetivos, deve suportar-se numa análise de dados apropriada de modo a definir 
indicadores e objetivos mensuráveis e realistas. 

Quando os objetivos são ambiciosos, pode ser uma boa prática estabelecer objetivos ou metas intermediárias e 
respectivas ações, de modo a obter ganhos, mesmo que pequenos, ao longo do processo de implementação. Estes 
ganhos resultam em motivação para a equipe e, assim, a melhoria e alcance global do objetivo torna-se mais fácil. 

6.2.2 Planejando os Objetivos 

Para se atingir os objetivos da qualidade é fundamental colocar a questão “como iremos atingir estes objetivos?”. 
Consequentemente, deve ser realizado um planejamento apropriado (6.2.2). A ISO 9001:2015 é clara quanto ao 
que este planejamento deve assegurar: 

 Definir o que vai ser feito; 
 Com que recursos; 
 Quem é responsável; 
 Quando será concluído; 
 Como são avaliados os resultados. 

Todos os objetivos devem estar suportados por ações, sendo claro para a Organização como se pretende que 
sejam alcançados. 
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A abordagem “5W2H” (Who – What – When – Where – Why – How – How much) é um modo útil de gerir 
objetivos e está alinhada com a norma, definindo: 

 “O que” deve ser feito? 
 “Como” se vai fazer? 
 “Quais” os recursos necessários? 
 “Quanto custa”? 
 “Quem” é responsável? 
 “Quando” deve ser feito? 

Também podem ser respondidas as seguintes questões: 

 “Onde” deve ser feito? 
 “Porque” deve ser feito?  

Demonstração de Conformidade: 

A Organização mantém informação documentada relativa aos objetivos da qualidade. 

Os objetivos são consistentes com a política da qualidade, contribuindo para a sua concretização. 

Os objetivos são consistentes com o contexto e orientação estratégica da Organização, asseguram a conformidade 
dos P&S e a melhoria da satisfação dos clientes. 

Os resultados definidos para os objetivos devem demonstrar a melhoria do SGQ. 

A Organização deve demonstrar de que modo vai ao encontro dos objetivos da qualidade, nomeadamente como 
os resultados das ações planejadas contribuem para os objetivos. 

O planejamento das ações para o alcance dos objetivos é efetuando assegurando o cumprimento dos requisitos 
estabelecidos em 6.2.2. 

O acompanhamento deste plano é evidenciado através de entrevistas e evidências da sua execução. Pode ser 
evidenciado por atas de reunião, tabelas de acompanhamento de objetivos, como dashboard, relatórios de 
acompanhamento, etc. 

Dependendo da dimensão e complexidade da Organização, pode ser apropriada a disponibilização e manutenção 
de planos formais, bem como a condução de revisões do seu progresso, de modo a proporcionar confiança no 
processo de planejamento. 

Ligações Relevantes: 

 5.2 Política da Qualidade 
 5.3 Funções, responsabilidades e autoridades organizacionais 
 7.1 Recursos 
 9.1.3 Análise e avaliação 
 9.3 Revisão pela gestão 

Comparação com a Edição Anterior (ISO 9001:2008): 

Em relação ao disposto em 5.4.1 da norma de 2008, é agora requerido que os objetivos da qualidade sejam 
definidos para os processos relevantes do SGQ, quando apenas se requeria para níveis e funções relevantes. Isto 
reforça o conceito da abordagem por processos, e ajuda a desmontar eventuais “silos” dentro da Organização, 
exigindo um trabalho multifuncional para alcançá-los. É igualmente descrito o detalhe relativo à forma de definir 
e gerir os objetivos da qualidade que, para além de serem consistentes com a política da qualidade e mensuráveis, 
devem ter em consideração requisitos aplicáveis, ser relevantes para a conformidade dos P&S e para o aumento 
da satisfação dos clientes, ser monitorizados e manter-se atualizados. 

Nesta edição da ISO 9001 são definidos requisitos para o planejamento das ações para atingir os objetivos, definido 
o quê, com quê, quem, quando e como são avaliados os resultados. 
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Esta seção tem agora requisitos definidos que ajudam as Organizações a determinar e planejar melhor os seus 
objetivos da qualidade, reforçando a importância de estabelecer a relevância dos objetivos para os resultados 
pretendidos do SGQ. O planejamento das ações permite à Organização avaliar a sua contribuição para o objetivo 
da Organização, e vai detectar se está a ser demasiado ambiciosa ou conservadora. 

 

Ferramenta Saída 

  

  

  

  
 

6.3 Planejamento das Mudanças 

 

Resultados Pretendidos: 

A Organização determina a necessidade de mudança, conduzindo-a de forma planejada para alcançar os efeitos 
desejados e controlar potenciais consequências. 

Aplicação: 

Um dos principais objetivos da ISO 9001:2015 é servir como ferramenta preventiva, no sentido de evitar problemas, 
o que nesta edição é conseguido pelo pensamento baseado em risco, entre outras coisas. E é exatamente a 
aplicação desse pensamento às alterações na Organização que esta seção pretende descrever. Nos atuais contextos 
é indispensável que as Organizações tenham capacidade de lidar com as mudanças internas ou externas, quer 
para que estas não tenham impacto negativo na Organização, quer para introduzir mudanças e aproveitar 
oportunidades que vão surgindo, com a agilidade organizacional adequada. 

O SGQ deverá ser entendido e implementado como facilitador da mudança, sendo um dos objetivos da presente 
edição da ISO 9001:2015 incluir requisitos para lidar com a mudança num ambiente cada vez mais complexo, 
exigente e dinâmico. 

Uma vez determinada pela Organização a necessidade de introduzir alterações, nesta seção é requerido que estas 
sejam conduzidas de modo planejado. 

Assim, as mudanças efetuadas na Organização, como por exemplo alterações organizacionais, mudanças de 
colaboradores, novas linhas de produto, introdução de novos equipamentos e processos produtivos, grandes 
operações de manutenção, fusões, aquisições, devem ser planejadas para assegurar a integridade do sistema de 
gestão e para prevenir o não cumprimento de requisitos. As alterações podem ter diversas origens: tratar riscos, 
concretizar oportunidades, eliminar não conformidades, alterações no propósito e direção estratégica. Podem ter 
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o fim de melhorar o  desempenho da Organização ou decorrer da necessidade de reagir a circunstâncias 
assegurando a integridade do sistema. 

Não é requerida a existência de informação documentada associada ao planejamento das alterações. Contudo, na 
maior parte das Organizações a única forma de assegurar que um plano será seguido e implementado com eficácia 
é documentando-o e assegurando o seu acompanhamento e execução. A extensão desta documentação poderá 
variar de acordo com a complexidade da alteração e da Organização envolvida, mas o importante é que a 
documentação facilite a alteração, não devendo ser um entrave à mesma. A substituição de equipamentos usados 
por equipamentos novos poderá ser realizada com sucesso socorrendo-se de informação trocada entre os 
intervenientes, por exemplo, por correio eletrônico: quais os equipamentos a substituir, quais a comprar, 
necessidades de formação dos operadores e técnicos de manutenção e revisão aos planos de manutenção, quem 
faz o quê e quando. Já o aumento de capacidade de produção por duplicação de linhas poderá necessitar de um 
planejamento com maior detalhe, incluindo alterações ao nível da infraestrutura, pessoas, processos, etc. 

Para além de documentar as saídas do planejamento das alterações, sobretudo em Organizações onde as 
mudanças ocorrem frequentemente, pode ser útil estabelecer e documentar previamente todas as entradas e 
saídas que devem ser consideradas no planejamento. 

Ao planejar as alterações necessárias, a Organização deve considerar: 

a) O propósito das alterações: por que a alteração vai ser feita? O que é pretendido com a alteração: melhoria de 
P&S, melhoria da produtividade, melhoria de processos, adaptação a requisitos externos incluindo legais? 

b) E as suas potenciais consequências: qual o impacto desta alteração…Na eficácia dos processos? Na 
conformidade dos P&S? Sobre os clientes ou outras partes interessadas? nos objetivos da qualidade ou nas 
ações para os atingir? O que mais pode ser afetado? O que pode correr mal na alteração? 

c) A integridade do SGQ: qual o impacto no SGQ? Implica novos ou alterados modos de proceder? Altera saídas 
de processos que são entradas em outros processos? Aplicam-se as disposições atuais do SGQ ou são 
necessárias alterações? As disposições do SGQ atual, documentadas ou não, aplicam-se à alteração ou devem 
ser revistas? As monitorizações e medições determinadas mantém-se? Quem são as pessoas, funções e níveis 
abrangidos ou envolvidos? 

d) A disponibilidade de recursos: quais os recursos necessários para a alteração? Pessoas? Alteração de 
competências, equipamentos, infraestruturas? 

e) A afetação ou reafetação de responsabilidades e de autoridades: a alteração tem implicações na afetação de 
responsabilidades e autoridade? É preciso rever ou criar novas? 

Boas Práticas para Planejamento das Alterações: 

 Determinar quais as entradas e saídas a considerar no planejamento das alterações. Não sendo um requisito 
normativo, pode ser de mais valia manter esta informação documentada, para orientar as pessoas no 
planejamento da mudança; 

 Pensar nos riscos envolvidos e eventuais consequências não planejadas; 
 Descrever pormenorizadamente as mudanças a realizar; 
 Planejar a alteração em equipe funcional e transversal, assegurando os conhecimentos e competências 

necessários para o sucesso da alteração; 
 Documentar a saída do planejamento que inclua, conforme aplicável, tarefas, cronograma, responsabilidades, 

autoridades, orçamento, recursos, informação necessária, entre outros. Mais uma vez isto não é requerido pela 
ISO 9001, mas funciona como uma ferramenta de comunicação entre os intervenientes, facilita a realização 
das tarefas antecipadamente e no final da implementação suporta a análise da eficácia do planejamento; 

 Comunicar a alteração às partes interessadas na mesma, internas e externas; 
 Analisar a eficácia da alteração: o seu propósito foi atingido? Sem impacto negativo nos P&S, SGQ ou 

Organização? 
 Analisar a eficácia do planejamento: as ações planejadas foram executadas conforme previsto, no prazo e com 

os recursos necessários? 

Demonstração de Conformidade: 

A Organização deve demonstrar que: 

 As alterações são levadas a cabo de maneira planejada e sistemática; 
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 Considera o objetivo da alteração e as suas potenciais consequências e interações, ou seja, analisou os riscos 
envolvidos; 

 Assegura a disponibilidade e adequação dos recursos – pessoas com conhecimento e competências, 
equipamentos, recursos de medição e monitorização (M&M), infraestruturas, … – necessários para o sucesso; 

 As alterações estão de acordo com a política da qualidade, bem como os objetivos definidos pela Alta Direção 
da Organização. 

São exemplos de alterações que podem ocorrer nas Organizações e deverão ser tratadas de acordo com esta 
seção: 

 Adequação do SGQ à nova edição da ISO 9001:2015; 
 Processos do SGQ (entradas, atividades, saídas, controles, M&M, etc.); 
 Métodos de comunicação com os clientes ou com a cadeia de fornecimento; 
 Implementação de alterações ou novos processos de fornecimento ou SGQ; 
 Contratação externa de processos; 
 Novas matérias – primas ou equipamentos; 
 Desenvolvimento de novos P&S ou alteração; 
 Introdução de novas tecnologias. 

Ligações Relevantes: 

A introdução de requisitos para lidar com a gestão da mudança foi um dos objetivos da ISO 9001:2015, sendo 
incluídos requisitos para lidar com alterações em outras seções da norma. 

 5.3 Funções, responsabilidades e autoridades organizacionais 
 7.1 Recursos 
 8.1 Planejamento e controle operacional 
 8.2.4 Alterações aos requisitos para produtos e serviços 
 8.3.6 Alterações de design e desenvolvimento 
 8.5.6 Controle das alterações 
 10 Melhoria 

Comparação com a Edição Anterior (ISO 9001:2008): 

A abordagem anterior previa um requisito único, o planejamento do sistema de gestão da qualidade (5.4.2), que 
incluía a implementação de alterações ao SGQ (alínea b) e referia a necessidade de manter a integridade do SGQ. 
A nova abordagem inclui agora três seções distintas de planejamento, o planejamento das ações para tratar R&O 
e integrar nos processos da Organização (6.1), o planejamento para o cumprimento dos objetivos da qualidade e 
planejamento para os atingir (6.2) e o planejamento da mudança do sistema de gestão da qualidade (6.3). 

Na edição de 2015 os requisitos para a gestão de alterações são mais extensos, o que levará a melhor planejamento 
e, consequentemente, maior eficácia nos resultados. 

Todas as Organizações implementam alterações como um fator de evolução. Ao seguir o requerido nesta seção é 
aumentada a probabilidade de sucesso da alteração, pela análise do impacto e pela preparação antecipada da 
Organização para esta alteração. Se mesmo assim a alteração não correr da melhor forma, analisando o plano 
previsto, a Organização poderá determinar onde falhou e melhorar no futuro. 

 

Ferramenta Saída 
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7 Apoio 

 

7.1 Recursos 

 

Resultados pretendidos: 

A Organização determina e disponibiliza os recursos, internos e externos, necessários para a operação e controle 
dos processos, a garantia da conformidade dos P&S e a eficácia do sistema. 

 

7.1.1 Generalidades 

Aplicação: 

Os recursos que uma Organização necessita para gerir a sua atividade devem incluir todos os meios necessários 
para que os objetivos da Organização sejam atingidos. Podem incluir recursos financeiros, pessoas, recursos 
materiais e tecnológicos, entre outros. A complexidade e interação dos processos, as competências e experiência 
necessárias para a sua realização com sucesso devem ser igualmente tidas em consideração na definição dos 
recursos necessários ao SGQ. 

As Organizações utilizam os recursos para atingir os seus objetivos. Nesse sentido, a Organização deve considerar 
as capacidades e as restrições dos recursos internos existentes e o que é necessário ser obtido de fornecedores 
externos. 

A ISO 9001:2015 requer que a Organização determine esses recursos e que os assegure. 

As seguintes questões devem ser consideradas quando se avalia a seção 7.1.1 da norma: 

 Tenho os recursos adequados? 
 Tenho a equipe adequada? 
 Os recursos estão a sendo bem utilizados? 
 A produtividade é boa? 
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 As estruturas de suporte são adequadas? 

Demonstração de Conformidade: 

Os resultados demonstram que a Organização está a alcançar os objetivos com os recursos que determina como 
necessários e que disponibiliza. 

A eficácia da determinação dos requisitos relacionados com os recursos é verificada através de: 

 Indicadores de análise do desempenho dos processos; 
 Reclamações de clientes, consumidores, utilizadores; 
 Produtos devolvidos; 
 Recolhas de mercado determinadas pelas autoridades competentes; 
 Aquisições de fornecedores externos. 

Falhas sistemáticas no alcance dos resultados pretendidos ou o incumprimento das disposições planejadas, podem 
indicar deficiências na determinação ou disponibilização de recursos. 

A Organização demonstra que revê periodicamente as necessidades de recursos para estabelecer e manter o SGQ. 

Comparação com a Edição Anterior (ISO 9001:2008): 

Face à seção 6.1 da ISO 9001:2008, nesta nova edição da ISO 9001 é introduzida a necessidade das Organizações 
considerarem as capacidades e as restrições dos recursos internos existentes, bem como o que é necessário ser 
obtido de fornecedores externos. Em comparação com o ponto 6.1 da edição 2008, aparece agora uma referência 
explícita à necessidade de determinar os recursos internos e externos. 

Os recursos, nesta seção, são agora os necessários para todo o SGQ em todas as suas fases: implementação, 
manutenção e melhoria contínua, deixando de haver uma referência explícita aos recursos necessários para o 
aumento da satisfação do cliente, que se tornou redundante. 

 

7.1.2 Pessoas 

 

Aplicação: 

A norma requer que a Organização assegure as pessoas necessárias para a implementação eficaz do SGQ, para 
operar e controlar os processos. Podem ser internas ou externas, mas deve ser assegurado o número de pessoas 
necessárias, com as competências necessárias, que são determinadas em 7.2 Competências. 

As pessoas são de extrema importância para o sucesso das Organizações – gerem as empresas, executam e 
controlam atividades e processos, e asseguram o alcance dos resultados pretendidos. É essencial que a Organização 
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assegure que tem as pessoas que precisa e reconheça que o fator humano é fundamental na implementação eficaz 
do SGQ e na operação e controle dos processos. 

Assegurar a sua disponibilidade pode implicar ter de pensar como captar e reter as pessoas que determina como 
necessárias na Organização, e como ter acesso a pessoas que colaboram externamente com a Organização. 

Demonstração de Conformidade: 

 A Organização determina e assegura as pessoas necessárias; 
 Os resultados demonstram que a Organização alcança os resultados desejados com as pessoas que determinou 

e assegura. 

Comparação com a Edição Anterior (ISO 9001:2008): 

Não havia uma seção com requisitos equivalentes na ISO 9001:2008. A seção 6.2.2. Recursos Humanos tratava 
da definição de competências, tema que agora é tratado em 7.2. De sublinhar que é abandonado o termo recursos 
humanos para se falar agora de pessoas, o que corresponde a uma valorização da pessoa que colabora com a 
Organização. 

 

Ferramenta Saída 

  

  

  

  
 

7.1.3 Infraestrutura 

 

Aplicação: 

Considerando os resultados pretendidos, a Organização deve determinar os recursos necessários, diretos ou 
indiretos, tais como: 

 Edifícios e infraestruturas técnicas: como edifícios de escritório, instalações fabris, de armazenagem, de 
distribuição e de apoio, instalações de atendimento ao público, instalações para prestação e cuidados de saúde 
e sociais, infraestruturas de comunicação, etc.; 

 Equipamentos de produção (hardware e software), equipamentos que suportam a prestação do serviço, meios 
de diagnóstico, etc.; 

 Meios auxiliares de produção como o vapor, grupo gerador de emergência, energia, fornecimento central de 
oxigênio num hospital, etc.; 
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 Laboratórios; 
 Meios de transporte ou de movimentação; 
 Tecnologias de informação, redes de computadores e sistemas de informação; 
 Sistemas de segurança. 

A determinação da infraestrutura necessária é uma atividade de planejamento, a ser equacionada no planejamento 
do SGQ, no desenho dos seus processos (4.4) e no planejamento operacional (8.1). Podem existir requisitos de 
cliente e legais aplicáveis à infraestrutura e necessários para a conformidade dos P&S que devem ser determinados 
e cumpridos. São exemplos os requisitos para infraestruturas de apoio social e de saúde, atendimento ao público, 
acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada, etc. 

A disponibilização de recursos é uma decisão da Alta Direção. 

Muitas vezes esses recursos são os já existentes na Organização quando decide implementar e manter o SGQ, 
competindo à Organização determinar se os mesmos são adequados para o fim pretendido. Quando pensa 
introduzir alterações ou adquirir novos recursos, deve determinar a sua adequação. 

Os recursos necessitam de ser mantidos aptos para o uso, o que é assegurado por atividades de manutenção, 
internas ou externas. 

As inspeções obrigatórias a infraestruturas, por imposição legal ou outra, devem ser integradas nos programas de 
manutenção da Organização, salvo se algum requisito aplicável não o permitir, independentemente de serem 
realizadas pela Organização ou outra entidade competente. 

As Organizações que suportam as suas atividades em infraestruturas tecnológicas devem mantê-las aptas ao 
funcionamento – nível de serviço – e deverão prever as ações necessárias para garantir a recuperação da 
infraestrutura e da informação após falha. Neste caso, deverão ser consideradas também ações associadas à 
segurança da informação. 

A norma ISO 9001:2015 não exige a retenção de informação documentada sobre a gestão, controle e execução 
da manutenção do recursos, competindo à Organização determinar qual a documentação que considera 
necessária para ter confiança na disponibilização da infraestrutura adequada. 

Exemplo: manutenção de equipamentos 

A função responsável por manter a aptidão dos recursos deve ter as competências e o acesso ao conhecimento 
necessários. As atividades de manutenção e operação dos recursos devem basear-se na documentação técnica 
fornecida pelo construtor ou fabricante, na experiência e histórico de utilização. Pode ser necessário definir: 
programa de manutenção, o plano de manutenção, listas de comprovação ou registros das intervenções 
preventivas ou curativas. 

O programa de manutenção define as rotinas de intervenção e respectivas periodicidades ou critérios de realização, 
por infraestrutura, especialidade técnica, sistema, subsistema, equipamento ou componente: o que é feito, 
quando, como e por quem. 

O plano de manutenção indica as rotinas a serem cumpridas, definindo a periodicidade: dia, semana, mês, 
trimestre, semestre ou ano, ou outro critério mais adequado (p. e. número de horas de trabalho). 

As listas de comprovação funcionam como guia das intervenções e, posteriormente, como evidência da sua 
realização e conformidade, ou seja, registro da intervenção. 

Na sequência de inaptidão, disfunções ou avaria, o recurso é sujeito a intervenção curativa para repor o seu bom 
estado. 

Todas as intervenções curativas, preventivas e preditivas são preferencialmente registadas em suporte definido 
para o efeito, assegurando o registro da informação determinada como necessária. Os dados considerados 
relevantes são lançados no histórico do recurso.; 

Demonstração de Conformidade: 

A Organização determina e disponibiliza a infraestrutura necessária e mantém-na apta ao uso. 

Ausência de não conformidades cuja causa seja a falta de infraestrutura adequada. 
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Quando aplicável, os requisitos de cliente e legais de infraestrutura aplicáveis aos P&S são determinados e 
cumpridos. 

Alguns exemplos comuns de informação documentada, não obrigatória, usada para determinar e manter os 
recursos disponíveis são: 

 Identificação da infraestrutura necessária para a operacionalização dos processos e a conformidade do produto 
ou serviço: definição no âmbito dos processos e planejamento do SGQ, especificação de requisitos para os 
recursos, inventário, registos de determinação de requisitos legais e de cliente eventualmente aplicáveis; 

 Manual ou especificação de manutenção do recurso, idealmente do fornecedor ou fabricante; 
 Programa de manutenção especificando um conjunto de rotinas, baseado no previsto pelo fabricante e no 

conhecimento da Organização; 
 Plano de manutenção especificando o momento ou período previsto para a execução das atividades, decorrente 

do anterior; 
 Registos das intervenções que evidenciam a conformidade das mesmas com o programado e planejado, em 

suporte adequado: papel ou informático; 
 Registos das intervenções curativas, particularmente os que constituem informação retida para histórico do 

recurso; 
 Contratos com prestadores de serviço. 

No âmbito de infraestruturas de comunicação, são exemplos da demonstração da adequação deste tipo de 
infraestruturas: 

 A sua adequação às necessidades de negócio e à entrega de P&S conformes, estando definidos os requisitos e 
níveis de serviço; 

 Políticas de cópias de segurança em servidores e computadores pessoais, de antivírus, instalação de 
atualizações, etc.; 

 Políticas de domínio para controlar a configuração dos computadores na rede e regras de funcionamento e 
limitação de aplicações, distribuição e atualização de aplicações; 

 Existência de redundância para assegurar a entrega do serviço em caso de falha, conforme aplicável; 
 Controle de acessos remoto; 
 Contratos com prestadores de serviço com níveis de serviço adequados ao cumprimento dos requisitos de 

cliente. 

Comparação com a Edição Anterior (ISO 9001:2008): 

O texto desta seção mantém-se semelhante ao requerido em 6.3 da ISO 9001:2008, clarificando que os recursos 
a serem disponibilizados e mantidos são os necessários para operar os processos e assegurar a conformidade. A 
infraestrutura tecnológica e a de comunicação (TI) são explicitadas como recurso, consequência da importância 
crescente destas tecnologias. 

Exemplos de boas práticas na manutenção de infraestruturas: 

 Programa de manutenção que pode integrar o plano de manutenção; 
 Auxílios à realização das intervenções: lista de comprovação, impressos e posteriormente registro da 

intervenção (preventiva ou curativa) nos suportes, papel ou digital, adequados; 
 Backups de dados (informáticos), integridade física dos mesmos e testes à sua reposição “disaster recovery”; 
 Programa de antivírus e firewall implementado; 
 Existência de redundância de hardware – quando a infraestrutura é crítica; 
 Monitorização contínua da rede de dados; 
 Listagem das aplicações instaladas, versões e atualização; 
 Diagrama do sistema informático; 
 Planos de contingência para atuação na falha da infraestrutura – particularmente importante quando o 

fornecimento conforme dos P&S dependem da infraestrutura tecnológica. Por exemplo, como trabalhar sem o 
sistema informático; 

 Análise e tratamento da informação recolhida (registros) para determinar o desempenho da infraestrutura: 
nível de serviço, fiabilidade e disponibilidade da infraestrutura, taxa de avarias, etc. 
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Para desenvolver e implementar práticas de gestão, controle e execução da manutenção dos recursos não 
tecnológicos com maior abrangência, detalhe e sistematização, poderão ser consideradas as normas: 

 NP 4492:2010 – Requisitos para a prestação de serviços de manutenção 
 NP 4483:2009 – Guia para a implementação do sistema de gestão da manutenção 
 NP EN 13460:2009 – Documentação para a manutenção 
 NP EN 13269:2007 – Instruções para a preparação de contratos de manutenção 
 NP EN 15341:2009 – Indicadores de desempenho da manutenção 

A informatização da informação documentada, proposta para a gestão, controle e execução da manutenção, é 
desejável e promove níveis de eficiência significativos. 

A revisão dos programas, dos planos e dos impressos para registro das intervenções, realizada com base no 
histórico do equipamento e nas condições de utilização, é uma boa medida para incrementar os índices de 
disponibilidade do recurso e eficiência na utilização do mesmo. 

Dada a importância das infraestruturas tecnológicas no dia-a-dia das Organizações, é fundamental que estas 
estabeleçam ferramentas para avaliar a sua adequação e contribuição para o seu negócio atual e futuro. A 
existência de planos de capacidade e de continuidade do negócio vêm dar a informação à Alta Direção para a 
correta adequação da infraestrutura tecnológica e da perspectiva de investimento futuro, para ser capaz de 
acomodar o crescimento e a melhoria. Neste contexto, o pensamento baseado em risco é fundamental para 
antever eventuais falhas ou insuficiências que estas infraestruturas possam ter, face aos desafios dos processos e 
objetivos do negócio. Por outro lado, dado o conhecimento das Organizações estarem cada vez mais suportadas 
em sistemas de informação, políticas e práticas de segurança de informação, estas infraestruturas são 
fundamentais para proteger este mesmo conhecimento e garantir a sua preservação. 

A externalização das infraestruturas tecnológicas através da utilização de centros de dados, localizados 
geograficamente em diversas regiões do mundo, bem como o advento das soluções tecnológicas baseadas no 
“Cloud Computing”, devem levar as Organizações a repensarem e adequarem os seus processos e avaliarem as 
ameaças e oportunidades que estas alterações podem trazer aos seus P&S. 

 

Ferramenta Saída 

  

  

  

  
 

7.1.4 Ambiente para a Operação dos Processos 

 

Aplicação: 

O ambiente para a operação dos processos é, segundo a definição da ISO 9000:2015, “o conjunto das condições 
sob as quais o trabalho é executado” e acrescenta que as “condições podem incluir fatores físicos, sociais, 
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psicológicos e ambientais (tais como temperatura, iluminação, metodologias de reconhecimento, stress 
ocupacional, aspectos ergonômicos e composição do ar atmosférico).” 

Nesta seção é requerido que a Organização determine, providencie e mantenha o ambiente nas condições 
adequadas, na medida em que este pode afetar a operação dos processos e a conformidade dos P&S. As condições 
requeridas para este ambiente variam consideravelmente, dependendo da natureza das atividades da Organização 
e dos P&S fornecidos. 

As condições necessárias do ambiente para a operação dos processos são determinadas: 

 Na definição dos processos de realização (4.4); 
 Na determinação de recursos necessários para assegurar resultados válidos e fiáveis (9.1), onde podem existir 

condições aplicáveis aos processos de monitorização e medição; 
 Nas atividades de planejamento e controle operacional (8.1); 
 Nas atividades de controle da produção e da prestação do serviço (8.5). 

Conforme a nota na ISO 9001:2015, um ambiente adequado pode ser uma combinação de fatores humanos e 
físicos, tais como sociais, psicológicos e físicos, sendo fornecidos alguns exemplos. A norma tem o cuidado de 
referir na nota que o impacto destes fatores pode diferir substancialmente, dependendo dos P&S fornecidos. O 
fato de estarem presentes na nota não implica que sejam relevantes no contexto da Organização. 

Por exemplo, se na produção em fábrica os fatores físicos podem ter um papel preponderante, já na prestação de 
serviços, em particular quando a sua prestação é na presença do cliente ou usuário (atendimento, ensino, saúde, 
etc.), os fatores sociais e psicológicos poderão ter maior impacto e estarem mesmo condicionados por 
qualificações, protocolos, práticas de monitorização, requeridos por boas práticas do setor ou por requisitos legais 
aplicáveis. 

Os fatores sociais e psicológicos podem ter também um papel importante no ambiente considerando a operação 
dos processos independentemente dos P&S fornecidos. Estes têm maior impacto em P&S que são fornecidos em 
situações delicadas e de grande pressão ou em ambiente hostil, como por exemplo Organizações que prestam 
serviços na área da segurança e emergência, aviação e transportes em geral, atendimento em algumas áreas de 
saúde ou até ensino. 

Para aplicar esta seção, a Organização tem que determinar os fatores relevantes para a conformidade dos seus 
P&S e operação dos seus processos, assegurar que estão presentes e mantê-los. 

O ruído presente no bloco operatório (BO) é provocado pelos equipamentos aí existentes, como por exemplo, os 
alarmes sonoros dos monitores de sinais vitais, dos ventiladores e das bombas infusoras e o produzido pelos 
aparelhos de aspiração e de ar condicionado e pelos motores elétricos ou pneumáticos. Também a conversação 
entre os vários profissionais da equipe e os toques do telefone são fonte importante de ruído. 

Estes ruídos podem tornar-se desconfortáveis para doentes e profissionais, constituem uma distração passível de 
interromper os cuidados aos doentes, podem ocasionar irritabilidade e fadiga, interferem na concentração e na 
qualidade da comunicação, reduzindo a sua efetividade e dificultando a compreensão do conteúdo da mensagem 
e podem potencializar a ocorrência de erros. 

Numa empresa gráfica, ou noutras atividades cujo controle de aspecto e cor seja determinante, o nível de 
iluminância e a sua qualidade podem ser determinantes para os resultados do controle do produto. Principalmente 
se esse controle é visual e feito por trabalhadores, seja na linha de produção, seja num posto de controle da 
qualidade, é relevante especificar e manter, no tempo, níveis de iluminância constantes e o mesmo tipo de 
iluminação nesses locais. 

Num posto de atendimento as condições ergonômicas, temperatura e ruído são essenciais para o conforto do 
trabalhador e compreensão acústica do pretendido pelo cliente ou usuário. 

Demonstração de Conformidade: 

As condições ambientais para a operação dos processos e para a conformidade dos P&S, incluindo os requisitos 
legais aplicáveis, estão determinadas e são mantidas. 
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Ao planejar a operação de um processo ou introduzir o fornecimento de P&S, são identificados quais os fatores 
ambientais que devem ser mantidos e como o devem ser: por exemplo, manutenção de equipamentos AVAC, 
calibração de sondas de temperatura, utilização de vestuário adequado, rotinas de higienização e desinfecção. 

A Organização demonstra que alcança os resultados desejados com o ambiente que definiu como necessário, para 
a operação dos processos. 

Nas atividades de manutenção da infraestrutura, existem ações para manter o ambiente necessário – por exemplo, 
limpeza das luminárias, controle de qualidade do ar, se aplicáveis. 

Na medida aplicável, existem registros da manutenção dos fatores ambientais determinados. 

Comparação com a Edição Anterior (ISO 9001:2008): 

Alteração da designação de Ambiente de Trabalho (6.4 da versão 2008) para Ambiente para a operação dos 
processos (Seção 7.1.4 da versão 2015). 

Embora modificado ligeiramente em relação à seção 6.4 da versão 2008, a intenção, os requisitos e a interpretação 
são os mesmos. 

 

Ferramenta Saída 

  

  

  

  
 

7.1.5 Recursos de Monitoramento e Medição 

 

7.1.5.1.  Generalidades 

Aplicação: 

Os requisitos para o monitoramento e medição, a todos os níveis do SGQ e seus processos, são definidos em 9.1.1 
onde, entre outros, se requer que sejam determinados os métodos necessários para assegurar resultados válidos. 
Os métodos de monitoramento e medição podem usar recursos de M&M, e a sua seleção é uma componente que 
pode contribuir decisivamente para assegurar a validade dos métodos de M&M. 

A seção 7.1.5 trata apenas dos recursos de monitoramento e medição que são usados para verificar a 
conformidade do produto e do serviço com os requisitos. Convém relembrar que nem todas as operações de 
monitoramento e medição efetuadas no produto e no serviço são efetivamente usadas para determinar a 
conformidade do produto. 
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A Organização deve identificar os recursos que necessita para assegurar resultados válidos e fiáveis, que permitam 
a tomada de decisão sobre a conformidade do produto com confiança. Estes recursos podem compreender 
instrumentos de medição, software, amostras ou padrões visuais, materiais de referência, aparelhos auxiliares ou 
a combinação destes. Os instrumentos de medição chamam-se frequentemente equipamentos ou dispositivos. 

São exemplos balanças, termômetros, multímetros, paquímetros, cronômetros, sondas de temperatura, 
manômetros, sonômetros, contadores, câmeras de segurança química ou biológica, etc. 

São também exemplos sondas, instrumentação, equipamentos e softwares incorporados em equipamentos de 
produção que asseguram a regulação de parâmetros do processo com influência direta nas características do 
produto: estufa ou forno, prensa, coluna de separação, instrumentação e software associado. Se as medições por 
ele efetuadas forem usadas para determinar a conformidade dos P&S, devem ser considerados nesta seção. 

Aqui é importante clarificar os conceitos de monitoramento e medição: 

 Monitoramento – Determinação do estado de um sistema, processo, produto ou serviço; 
 Medição – Processo para determinar um valor. 

O monitoramento pode compreender diferentes métodos: 

 Observação direta, que pode incluir a utilização de equipamentos, como lupas, câmeras de vídeo, equipamento 
de gravação, etc.; 

 Medições contínuas ou periódicas de características do produto ou de parâmetros do processo que tenham 
influência direta nas características do produto, utilizando recursos de medição como balanças, paquímetros, 
manômetros, sondas de temperatura, nas atividades de medição. 

Na observação, não estando envolvida a medição de características, a Organização tem que assegurar que, quando 
utiliza um equipamento, este está em bom estado de funcionamento e, como tal, apto ao uso. Isto é feito atuando 
sobre o equipamento de forma preventiva – planejando ações de manutenção periódica sempre que tal seja 
pertinente – e curativa, no caso de avaria, verificando o seu funcionamento para assegurar a sua adequação 
contínua. A Organização pode tratar o recurso de monitoramento no âmbito da seção 7.1.3 Infraestrutura, sendo 
necessária a retenção de informação documentada que demonstre a adequação continuada do recurso à 
monitorização em causa. 

As pessoas podem ser o meio para assegurar a verificação da conformidade. É o caso da inspeção visual feita para 
selecionar categorias de um produto, verificar a conformidade com padrões, assegurar que o empratamento de 
uma refeição num restaurante cumpre as especificações, etc. A obtenção de resultados válidos é assegurada nestes 
casos pelo uso de pessoas competentes ou qualificadas para o efeito, o que é tratado em 8.5.1 alínea e) e na 
seção 7.2 que lida com a determinação das competências e dos requisitos para as garantir. 

Os padrões de comparação ou materiais de referência usados para verificar a conformidade dos P&S devem ser 
adequados e mantidos em boas condições. Pode ser necessário definir prazos de validade e rotinas de inspeção 
da sua integridade, bem como as condições para o seu uso e proteção. 

Algumas Organizações realizam surveys, inquéritos, questionários, exames e avaliações, técnicas estatísticas como 
parte integrante dos seus métodos de monitoramento e medição. Mais uma vez se relembra que as questões 
associadas à validade dos métodos M&M são abordadas na perspectiva da seção 9.1 “Monitoramento, medição, 
análise e avaliação”, e dos requisitos necessários para assegurar que esses métodos produzem resultados válidos. 

Na medição e no monitoramento contínuos ou periódicos, em que existe uma medição de características do 
produto ou serviço inerente à garantia da sua conformidade com um requisito, para assegurar a adequação do 
recurso é necessário assegurar, para além da manutenção de estado e bom funcionamento, a validade das 
medições efetuadas. 

Os recursos determinados devem ser adequados ao uso pretendido, ou seja, devem ser selecionados em função 
das necessidades metrológicas, como seja a exatidão requerida, a gama de medição, a operação de medição, as 
condições em que é efetuada, eventual incerteza requerida, etc. Devem também ser consideradas as condições 
em que vão ser usados, para determinar a robustez do equipamento face a deteriorações, mau uso, proteção 
contra intervenções que os desajustem, etc. 
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Onde for necessário definir critérios de aceitação para o equipamento de medição, é importante que estes sejam 
estabelecidos com base no valor pretendido para medição e seu intervalo de medição. 

Devem ser considerados requisitos aplicáveis, determinados pelo cliente, legais ou outros determinados pela 
Organização. Alguns equipamentos estão abrangidos por metrologia legal. 

Para assegurar a adequação ao uso pretendido, pode ser necessário definir instruções para a sua utilização e 
assegurar a qualificação do pessoal que lida com esses equipamentos. 

Muitas vezes o recurso em questão é, ou inclui, software com funcionalidades de monitorização ou medição, que 
deve ser igualmente objeto de controle, tornando–se normalmente necessário validar a edição do software em 
utilização, de forma a demonstrar a sua capacidade de proporcionar resultados válidos. Um exemplo é a utilização 
de sistemas informatizados para medir aspectos temporais do produto, tornando-se relevante salvaguardar a sua 
capacidade para a medição correta da grandeza tempo. 

É legítimo controlar apenas uma vez o software com funcionalidades de monitorização ou medição, desde que se 
garanta que não há alterações na sua versão nem na infraestrutura onde é operado (hardware). 

A Organização deve reter informação documentada para evidenciar que os recursos são determinados e usados 
de modo a assegurar a contínua adequação ao seu propósito. 

 

7.1.5.2.  Rastreabilidade de Medição 

 

Aplicação: 

Quando a rastreabilidade da medição é um requisito – por exemplo requisito legal ou normativo, de um cliente 
ou método – ou é considerada pela Organização como parte essencial para proporcionar confiança na validade 
dos resultados das medições– pela sensibilidade da medição, pela relevância do resultado, ou outro – o 
equipamento de medição deve ser: 

 Verificado ou calibrado, ou ambos, em intervalos especificados ou antes da utilização, face a padrões de 
medição rastreáveis a padrões de medição internacionais ou nacionais; quando não existirem tais padrões, a 
base utilizada para calibração ou verificação deve ser retida como informação documentada. Exemplo: Se 
calibrados por laboratório acreditado, os padrões usados nas calibrações/ensaios são rastreáveis a padrões de 
medição internacionais ou nacionais. Se verificado na Organização, por comparação com um equipamento 
calibrado ou pela utilização de padrões calibrados em laboratório acreditado, também são rastreáveis a esses 
padrões; 

 Identificado para permitir determinar os respectivos estados de calibração. Exemplo: identificação através de 
etiqueta, por cor, por estados de calibração: calibrado, fora de serviço, com restrições, etc.; 
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 Salvaguardados de ajustamentos, danos e deterioração que possam invalidar o estado de calibração e os 
subsequentes resultados de medição. 

O resultado de cada ação de calibração ou verificação do equipamento deve ser analisado pela Organização face 
a critérios previamente definidos e compatíveis com as tolerâncias das especificações dos produtos controlados 
pelo equipamento, devendo ser mantida “informação documentada” dessas análises. Estes critérios dependem 
dos requisitos do objeto da medição, em particular da tolerância para a medida. Cada equipamento deve apenas 
ser liberado para utilização quando essa análise evidenciar a aptidão do equipamento. 

Quando os resultados de uma calibração ou verificação mostram que o equipamento não está conforme com os 
seus requisitos – logo não está apto – e portanto os resultados das suas medições podem não ser válidos e fiáveis, 
a Organização tem de analisar qual o impacto da não aptidão do equipamento sobre as medições realizadas antes 
da calibração ou verificação onde se detectou a sua não aptidão. Em função deste impacto, é necessário decidir 
sobre como atuar sobre o produto ou serviço que possa ter sido liberado indevidamente. 

A Organização opta pela calibração ou verificação do equipamento considerando os requisitos aplicáveis à medição 
e incluindo a existência de enquadramento legal relativo à verificação legal. Por exemplo, uma Organização pode 
decidir realizar, entre duas calibrações de um determinado equipamento, uma verificação intercalar recorrendo a 
um padrão para garantir que este se mantém apto. 

É importante relembrar a diferença entre verificação e calibração: 

 Calibração – Operação que estabelece, sob condições especificadas, numa primeira etapa, uma relação entre 
os valores e as incertezas de medição fornecidos por padrões e as indicações correspondentes com as incertezas 
associadas; numa segunda etapa, utiliza esta informação para estabelecer uma relação visando a obtenção de 
um resultado de medição a partir de uma indicação. (Ver VIM 3ª edição, 2012, 2.39). O termo calibração é 
muitas vezes usado para ensaios, por exemplo, calibração de uma estufa ou frigorífico que na verdade é um 
ensaio de perfil térmico; 

 Verificação – Fornecimento de evidência objetiva de que um dado item satisfaz requisitos especificados. (Ver 
VIM 3ª edição, 2012, 2.44). Como resultado de uma verificação é conhecido o erro face a um padrão. A 
incerteza não é estimada. 

A norma NP ISO 10012:2005, “Sistemas de gestão da medição. Requisitos para processos de medição e 
equipamento de medição” pode ser usada pelas Organizações para implementar um sistema metrológico 
adequado ao tipo e extensão de medições que necessita. 

Demonstração de Conformidade: 

A Organização demonstra que determinou os recursos de monitoramento e medição com as características 
adequadas para assegurar resultados válidos e fiáveis da conformidade dos P&S. 

A Organização demonstra que determinou os requisitos de cliente e legais aplicáveis a esses recursos, se existentes. 

Os recursos são disponibilizados, identificados, usados e mantidos de modo adequado para o uso pretendido. Na 
medida necessária, são planejadas a atividades de manutenção preventiva, intervenções curativas, verificação ou 
calibração; são definidas instruções para a sua correta utilização e preservação e é assegurada a qualificação das 
pessoas que asseguram o uso pretendido e adequado. 

Como evidência da adequação ao propósito dos recursos de monitoramento e medição, a Organização retém 
informação documentada apropriada que demonstra a adequação dos equipamentos ao fim pretendido: 

 Especificação dos recursos de monitoramento e medição, incluindo os requisitos determinados como aplicáveis; 
 Certificados de calibração; 
 Relatórios de perfil térmico; 
 Registros que evidenciam a aceitação do equipamento de medição como apto para o uso; 
 Registros de verificações; 
 Registros de análise dos resultados de calibração e verificação; 
 Registros de manutenção preventiva e intervenções curativas; 
 Registros de verificação dos padrões ou amostras visuais. 
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Os equipamentos devem estar identificados com uma referência única, por exemplo pelo número de série ou 
número interno, e com o seu estado de aptidão, para não serem usados de forma inadequada. 

Ligações Relevantes: 

 4.4 Sistema de gestão da qualidade e respectivos processos 
 5.1 Liderança e compromisso 
 6.2 Objetivos da qualidade e planejamento para os atingir 
 6.3 Funções, responsabilidades e autoridades organizacionais 
 7.2 Competências 
 8 Operação 
 9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação 
 9.3 Revisão pela gestão 
 10.1 Melhoria – Generalidades 

Comparação com a Edição Anterior (ISO 9001:2008): 

O 7.1.5 da ISO 9001:2015 refere-se a “recursos” de monitoramento e medição, enquanto na versão de 2008, o 
7.6 dizia respeito apenas a “equipamentos” de monitoramento e medição que, por sua vez, na edição de 2000 
eram designados de dispositivos. 

Esta norma clarifica agora que a rastreabilidade a padrões internacionais de medida só se aplica quando é um 
requisito do cliente, legal ou determinado como essencial pela Organização para assegurar resultados válidos sobre 
a conformidade do produto ou serviço em relação a requisitos especificados. 

 

Ferramenta Saída 

  

  

  

  
 

7.1.6 Conhecimento Organizacional 
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Resultados pretendidos: 

A seção 7.1.6 é nova na ISO 9001:2015 e pretende enquadrar o conhecimento organizacional como um recurso 
fundamental de suporte ao SGQ e ao alcance dos resultados pretendidos. Pela sua novidade, é feita aqui uma 
apresentação mais aprofundada do tema da gestão do conhecimento nas Organizações. 

Algumas Organizações adotaram já práticas sistematizadas de gestão de conhecimento, enquanto outras 
começam agora a despertar para a necessidade de introduzir o tema nas suas Organizações. As necessidades de 
conhecimento e da sua gestão variam em função do contexto e podem ser muito diferenciadas. 

A aplicação dos requisitos desta seção poderá ter grande impacto na capacidade da Organização reter, acessar, 
disponibilizar e valorizar o conhecimento, potencializando a sua utilização em prol da inovação, da qualidade e da 
competitividade, tendo por fim a criação de valor para a Organização. 

Para aquelas Organizações que vão iniciar a aplicação dos requisitos desta seção sem experiência anterior, 
relembramos que, na ISO 9001, há sempre um ponto de partida a partir do qual são introduzidas melhorias 
decorrentes dos resultados da aplicação, da experiência e aprendizagem, que potenciam o desenvolvimento das 
práticas adotadas, a sua melhoria e a contribuição para o alcance dos resultados. 

Aplicação: 

A aplicação de uma abordagem por processos, através do ciclo PDCA, permite contextualizar a gestão do 
conhecimento como recurso e também como suporte à consecução dos objetivos da qualidade e à geração de 
valor. 

A Organização deve encorajar a gestão do conhecimento organizacional como suporte ao seu sistema global de 
gestão. Para tal, deve promover a aquisição, prevenir a perda e disponibilizar o conhecimento organizacional 
necessário para garantir a conformidade dos P&S, o melhor aproveitamento de oportunidades e o eficaz 
tratamento dos riscos. 

O conhecimento organizacional consiste no conhecimento específico da Organização, que resulta da experiência 
pessoal e coletiva, e que, de forma explícita ou não, pode ser posto em prática para o cumprimento dos objetivos 
estratégicos e operacionais. O conhecimento organizacional pode residir nas pessoas, estar registrado em suportes 
físicos ou digitais, ou ser refletido em processos, P&S da Organização. Por exemplo, a documentação de um 
processo de produção de receitas de produtos farmacêuticos ou alimentares é conhecimento organizacional. Outro 
exemplo de conhecimento organizacional é a experiência das pessoas associada aos produtos, serviços e processos 
da Organização. 

A Organização, tal como previsto na seção 7.1.6, deve: 

 Determinar o conhecimento necessário para a operação dos seus processos e para garantir a conformidade 
dos P&S; 

 Garantir a manutenção e acessibilidade do conhecimento, na extensão necessária; 
 Considerar o conhecimento existente à data e identificar medidas ou ações a tomar para definir como obter 

ou acessar o conhecimento adicional, complementar ou atualizado, quando avalia as mudanças nas 
necessidades e as tendências, considerando o contexto em que se insere. 

A partir das orientações referidas nas Notas 1 e 2, bem como no Anexo A, importa considerar uma abordagem 
sistêmica do conhecimento organizacional, em que a amplitude dos requisitos e a sua interligação a outras seções 
justificam uma avaliação holística, principalmente no sentido de identificar se a Organização tem ou obtém os 
recursos e processos necessários para: 

 Prevenir a perda de conhecimento que possa ocorrer em diversas situações, como por exemplo na rotação de 
pessoas ou por dificuldade na retenção e partilha de informação; 

 Encorajar a Organização a adquirir conhecimento, nomeadamente através da aprendizagem a partir da 
experiência, de “mentoria” e de benchmarking; 

 Manter a validade e disponibilidade do conhecimento através de, por exemplo, plataformas informáticas com 
possibilidade de pesquisa e de interação sobre o conhecimento recolhido. 
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Pretende-se, assim, que a Organização determine o conhecimento para a operação dos seus processos e para 
garantir a conformidade dos P&S. Mais ainda, requer que este conhecimento seja disponibilizado no momento e 
no formato adequados para reagir com sucesso à mudança, reduzir o risco, aproveitar oportunidades e produzir 
P&S conformes, e que dê resposta às necessidades e expectativas das suas partes interessadas. 

A reação à mudança envolve, ela própria, uma contínua avaliação do conhecimento organizacional existente no 
sentido de identificar novas necessidades de conhecimento. 

A aquisição de conhecimento pode ter lugar internamente, através da aprendizagem decorrente da própria 
atividade da Organização, da análise crítica de trabalho realizado, troca formal ou informal de informação e 
conhecimento entre colegas. O conhecimento pode, ainda, entrar na Organização através de ações de vigilância, 
de formação, de exercícios de benchmarking com outras Organizações, participação em equipes inter-
organizacionais, participação em feiras, etc. 

A avaliação deve basear-se na análise da conformidade com os requisitos da seção 7.1.6 e das ligações com os 
requisitos constantes de outras seções. Por exemplo, a avaliação deve considerar se a Organização assegura e 
mantém infraestruturas, incluindo as de equipamento, hardware, software e TIC relevantes para a gestão do 
conhecimento (seção 7.1.3). 

A avaliação pode considerar que o conhecimento organizacional assume relevância para outros sistemas de gestão, 
designadamente na gestão da inovação em Organizações certificadas noutros referenciais normativos, por 
exemplo através da aplicação da NP 4457:2007. 

Demonstração de Conformidade: 

O conhecimento organizacional pode situar-se em dois planos – tácito e explícito – exigindo o recurso a diferentes 
técnicas e métodos de avaliação da sua gestão na Organização, tais como a implementação e aplicação de práticas 
para: 

 Identificação do conhecimento organizacional existente e necessário, como por exemplo através de 
diagnóstico, auditorias de conhecimento, inteligência competitiva; 

 Aquisição do conhecimento necessário tais como a participação em redes inter-organizacionais, formação, 
“mentoria”, etc.; 

 Retenção do conhecimento organizacional através da existência de bases de dados de boas práticas, práticas 
de entrevista de saída dos colaboradores, etc.; 

 Disponibilização do conhecimento através de plataformas sociais corporativas, intranets, wikis, etc.; 
 Partilha de conhecimento, facilitando brown bag lunches, sessões de avaliação de projetos, comunidades de 

prática, etc.; 
 Validação e manutenção do conhecimento organizacional, através de ações de benchmarking, benchlearning 

ou ferramentas sociais, por exemplo. 

Atendendo à abrangência deste requisito e sua articulação com outros requisitos, as técnicas de avaliação deverão 
ser de diferentes tipos, recorrendo a análise de documentação, à observação de práticas, à demonstração de 
ferramentas de software, à entrevista, etc. Os critérios associados à amostragem deverão também considerar os 
diferentes tipos de conhecimento, de intervenientes no sistema de gestão e a sua relevância para o desempenho 
do SGQ da Organização. 

Ligações Relevantes: 

O conhecimento organizacional e sua gestão, incluindo a manutenção e acessibilidade, podem interagir com todas 
as atividades da Organização, podendo ser considerado transversal aos processos do SGQ e da informação que 
neles circula. Pela novidade da explicitação deste recurso na ISO 9001, e sua aplicação nas Organizações que ainda 
não têm abordagens à sua gestão, apresentamos aqui uma descrição mais pormenorizada das suas interações no 
âmbito do SGQ: 

Contexto da Organização: 

O conhecimento constitui um dos fatores ou condições relevantes passível de influenciar a 
capacidade competitiva e prospectiva da Organização (4.1, com referência explícita ao termo 
“knowledge” na Nota 3); 
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A informação decorrente da compreensão das necessidades e expectativas das partes interessadas é 
uma fonte a considerar na gestão do conhecimento (4.2); 

O âmbito, os processos do SGQ e sua documentação, incluindo as interações e os recursos previstos, 
permitem a identificação de elementos-chave da gestão do conhecimento na Organização (4.3, 4.4). 

Liderança: 

A liderança da Organização deve enquadrar o conhecimento como um recurso para o consecução 
da sua intenção estratégica, assegurando a sua disponibilização e a integração dos requisitos 
específicos associados à seção 7.1.6 nos processos da Organização (5.1.1 e) c) e 5.2.1 c)). 

A Alta Direção deve demonstrar o seu compromisso com o SGQ, podendo incluir, na medida 
determinada como necessária, o apoio e definição de atribuições de responsabilidades pelo tema do 
conhecimento organizacional (5.1.1 h) e j) e 5.3). 

Planejamento: 

A Organização deve determinar os recursos, incluindo o conhecimento organizacional, de que 
necessita para suportar as ações de valorização de oportunidades, a avaliação de riscos e os objetivos 
da qualidade (6.1. e 6.2, em especial 6.2.2 b). 

A Organização deve planejar as alterações do SGQ necessárias e para tal considerar os recursos 
disponíveis, incluindo o conhecimento organizacional (6.3 c). 

 

Suporte: 

A Organização deve considerar as capacidades e constrangimentos referentes aos recursos internos 
existentes, incluindo o conhecimento organizacional, assim como as necessidades em termos de 
fornecedores ou atores externos, como por exemplo: outras fontes de informação, acesso a 
“produtores” de conhecimento, como as universidades 
ou centros de investigação, fornecedores, clientes, etc.; (7.1.1); 

A Organização deve assegurar e manter infraestruturas, incluindo as de equipamento, hardware, 
software e TIC (7.1.3). Tendo em conta que a gestão de conhecimento se apoia frequentemente na 
aplicação de ferramentas e sistemas de informação, este aspecto deve ser avaliado; 

A documentação pode constituir uma fonte de informação de suporte à gestão do conhecimento 
(7.5); 

As competências das pessoas (7.5) estão intimamente ligadas ao conhecimento organizacional. 

Operações: 

Os requisitos para P&S podem constituir inputs para a gestão do conhecimento, em especial os que 
decorrem da interação e comunicação com clientes e utilizadores, assim como os que resultam das 
atividades de design e desenvolvimento (8.2 e 8.3). Por exemplo, os desenhos, modelos, 
especificações, códigos, etc., constituem elementos formais, codificados de conhecimento existente 
na Organização. 

O conhecimento existente na Organização deve ser protegido e salvaguardado, aplicando regras de 
confidencialidade e de propriedade intelectual, sempre que adequado (8.4 e 8.5). 

Medição, monitoramento, análise e avaliação: 

Os processos de monitoramento e medição, análise e avaliação, a avaliação da satisfação do cliente, 
os resultados de auditorias internas produzem dados e informação que podem estar na base da 
criação de conhecimento crítico para a Organização, tanto para detecção de R&O, como para o 
melhor planejamento de atividades futuras e para a melhoria da conformidade dos produtos e 
serviços da Organização (9.1, 9.2). 

Melhoria: 
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A gestão de conhecimento deve considerar e integrar as oportunidades de melhoria identificadas, 
fomentando a sua articulação com o conhecimento organizacional disponível ou a adquirir, 
disseminando as lições aprendidas daí decorrentes (10). 

Alguns exemplos: 

Liderança e Gestão do Conhecimento Organizacional 

A gestão do conhecimento implica a existência de uma coordenação efetiva entre as várias áreas da Organização 
e deve ser promovida, em função da dimensão e da complexidade da Organização, por uma equipe com funções 
e processos definidos. De acordo com a American Productivity & Quality Center (APQC), poderão existir vários 
níveis de responsabilidade e de intervenção: 

Níveis de responsabilidade e de intervenção na gestão do conhecimento. Fonte: APQC, American Productivity & 
Quality Center. (2010). Knowledge Management Program Governance in COTEC Portugal (2014). Ferramentas de 
Gestão do Conhecimento: Principais Critérios de Seleção. Lisboa: COTEC Portugal. ISBN:978-989-95583-5-9. 
Diagnóstico e gestão do Conhecimento Organizacional. 

É boa prática apoiar a gestão do conhecimento organizacional na aplicação de um diagnóstico que permita 
caracterizar a situação da Organização, identificando aspetos de natureza cultural, estratégicos e operacionais, de 
que abaixo segue um exemplo ilustrativo: 

Elementos de um diagnóstico de gestão do conhecimento, a partir de um exemplo de uma empresa do setor 
da construção: 

 Eixo de Diagnóstico Tema a Abordar (exemplos) 
 
Aquisição de Conhecimento -  A minha empresa é capaz de: 
 Utilizar informação de projetos concluídos para melhorar projetos futuros 
 Gerar novo conhecimento a partir de conhecimento existente 
 Adquirir conhecimento sobre os seus clientes, parceiros ou outros atores relevantes na sua envolvente 
 
Conversão de Conhecimento - A minha empresa é capaz de: 
 Transferir conhecimento organizacional para as pessoas 
 Absorver conhecimento das pessoas para a empresa 
 Integrar diferentes fontes e tipos de conhecimento 
 
Aplicação de Conhecimento -  A minha empresa é capaz de: 
 Aplicar conhecimento obtido a partir de erros 
 Tirar partido de novo conhecimento 
 Ligar fontes de conhecimento a problemas e desafios 

 
Cultura Organizacional -  Na minha empresa as pessoas são encorajadas a: 
 Encontrar novos métodos para a realização de tarefas 
 Interagir com os seus colegas 
 Sugerir ideias para novas oportunidades 

 
Tecnologias de Informação -  A minha empresa tem tecnologia para: 
 Colaborar com outras pessoas dentro da empresa 
 Mapear a localização de tipos específicos de conhecimento 
 Recuperar e utilizar conhecimento sobre as suas operações/processos 

 
Estrutura Organizacional -  A estrutura organizacional da minha empresa: 
 Facilita a criação de novo conhecimento 
 Promove a interação e a partilha de conhecimento 
 Facilita a descoberta de novo conhecimento 
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Eficácia da Gestão do Conhecimento -  Nos últimos 3 anos, a minha empresa, melhorou a sua 
capacidade para: 
 Simplificar as suas operações e processos de construção 
 Reforçar a qualidade dos serviços contratados e das instalações construídas 
 Introduzir métodos e serviços inovadores na construção 

Comparação com a Edição Anterior (ISO 9001:2008): 

Esta é uma nova seção que visa garantir que a Organização cria condições para identificar e gerir o conhecimento 
organizacional na base do cumprimento dos restantes requisitos normativos. O conceito de conhecimento 
organizacional foi introduzido de modo a assegurar a obtenção e manutenção do conhecimento necessário (Doc. 
ISO TC 176 – Summary of Changes). 

 

Ferramenta Saída 

  

  

  

  
 

7.2 Competência 

 

Resultados Pretendidos: 

A Organização determina, adquire, desenvolve e assegura as competências das pessoas necessárias para o bom 
desempenho e eficácia do SGQ. 

Aplicação: 

As pessoas são recursos essenciais para o desempenho do SGQ. 

A norma usa a expressão “pessoas sob o controle da Organização” para se referir a todas as pessoas que podem 
ter um impacto no SGQ, internas, independentemente do vínculo contratual, ou externas, mas que estejam a 
atuar sob o controle da Organização. Estão incluídas as pessoas que trabalham na Organização em regime de 
trabalho temporário ou que realizam processos e funções contratados a fornecedores externos, e para as quais é 
necessário determinar ou especificar competências. 

No caso dos fornecedores externos, em 8.4.3, é requerido que a Organização lhes comunique os seus requisitos 
de competência ou de qualificações necessárias, conforme aplicável. 
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É fundamental que as pessoas possuam competências consistentes com as funções, responsabilidades e 
autoridades que lhes são atribuídas para serem bem-sucedidas, contribuírem para um sistema de gestão eficaz e 
para a melhoria. 

Competência define-se como a “capacidade de aplicar conhecimentos e habilidades para alcançar os resultados 
pretendidos”. 

A Organização deve determinar quais as competências que necessita no âmbito do SGQ. Os requisitos de 
competência devem ser especificados em termos de educação, formação e experiência. Muitas profissões têm 
requisitos de qualificação definidos por lei ou regulamentação aplicável. Deve assegurar que são determinadas as 
competências necessárias para o controle da produção e da prestação do serviço (8.5.1 alínea h), que pode incluir 
a qualificação de pessoal nos denominados processos especiais. 

A ISO 10018, que estabelece linhas de orientação para o envolvimento e competência das pessoas, pode ser 
utilizada para uma abordagem mais sistematizada a este tema. Nela é referido ser boa prática que as competências 
sejam determinadas em função das responsabilidades e autoridades atribuídas, e que os requisitos de competência 
podem também incluir o cruzamento com a estratégia organizacional, os valores da Organização, planos de 
negócio, políticas e reações de partes interessadas, tais como clientes. 

Uma vez determinados os requisitos de competência, a Organização deve garantir que as pessoas possuem as 
competências necessárias. 

Para cumprir este requisito da ISO 9001:2015, a Organização poderá implementar um processo de avaliação dos 
níveis atuais de competência das pessoas, identificando quaisquer limitações ou lacunas. A aplicação de métodos 
de avaliação do desempenho, o retorno da informação de partes interessadas, tais como clientes (reclamações, 
índices de satisfação do cliente), as auditorias internas, são exemplos de entradas para esse processo de avaliação. 

Quando uma pessoa assume novas funções na estrutura, a Organização deverá garantir a reavaliação das suas 
competências para essas novas funções. 

Onde aplicável, a Organização deve tomar medidas para que as pessoas adquiram as competências necessárias e 
avaliar a eficácia das ações tomadas para desenvolver essas competências. 

A ISO 9001:2015 fornece exemplos de ações aplicáveis: formação, orientação (por exemplo: coaching, mentoring), 
requalificação das pessoas, recrutamento externo, interno ou contratação de pessoas externas competentes. A 
eficácia das ações empreendidas deve ser determinada. 

As Organizações devem reter informação documentada, registros, como evidência das competências. Um 
certificado de participação num curso pode não ser uma evidência suficiente da competência da pessoa, podendo 
ter de ser complementado por evidência que passou numa avaliação de conhecimentos, ou numa avaliação 
efetuada em contexto de trabalho que avalia que a pessoa sabe aplicar esses conhecimentos. Outro exemplo de 
evidência possível: para um trabalhador promovido, existem registros dos formadores internos envolvidos na sua 
formação no posto de trabalho, que confirmam que esse trabalhador adquiriu as competências necessárias e está 
apto para desempenhar a função de forma autônoma. As avaliações de desempenho eventualmente existentes 
podem também ser uma fonte de informação sobre as competências adquiridas e aplicadas pelas pessoas. 

Exemplos de Boas práticas: 

Implementar um processo de desenvolvimento de competências baseado na metodologia PDCA (fonte consultada: 
NP EN ISO 10018): 

 Análise das necessidades de competência e planejamento da aquisição das competências pelas pessoas – Plan ; 
 Implementação das ações planejadas com vista a atingir os objetivos de competência necessárias das pessoas 

– Do; 
 Verificação da eficácia das ações implementadas, comparando os resultados da aquisição de competências 

pelas pessoas com os objetivos planejados – Check; 
 Avaliação da necessidade de melhorias de competência, caso aplicável ou, na sequência da identificação de 

novas necessidades de competência pelas pessoas – Act. 
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Na análise das necessidades e planejamento da aquisição de competências, considerar o planejamento futuro a 
um nível estratégico que influencia as necessidades futuras, nomeadamente: 

 Objetivos e requisitos baseados na orientação estratégica da Organização; 
 Atividades e responsabilidades definidas; 
 Prazos para a aquisição de competência; 
 Recursos necessários. 

Há vários caminhos que podem ser incluídos num plano de aquisição e desenvolvimento de competências a nível 
individual, que não passam exclusivamente pela formação em sala e que podem ser valorizados pela Organização 
para potenciar a aprendizagem aos vários níveis da Organização: 

 Participação na resolução de problemas; 
 Aprender com os outros no quotidiano através da observação, cópia e repetição; 
 Feedback obtido dos outros; 
 Trabalho em rede através da transferência da informação e do conhecimento; 
 Auto estudo e e-learning; 
 Fóruns de debate e de ideias; 
 Participação na definição e melhoria dos processos, procedimentos, na formulação da estratégia, etc. 

Para isto, é importante a Organização criar uma cultura, um ambiente de trabalho e disponibilizar os recursos que 
fomentem o desejo pelo desenvolvimento das competências. Estas ações têm a vantagem de poderem ser 
planejadas e realizadas de forma descentralizada dentro da Organização, evitando a sua centralização numa 
estrutura ou num responsável. 

Utilizar instrumentos de avaliação das competências, tais como listas de verificação ou grelhas de autoavaliação, 
para avaliar o estado atual e a evolução progressiva das competências da Organização, de uma equipe ou de um 
indivíduo pode ser uma boa prática para avaliar a eficácia das ações implementadas e identificar novas 
necessidades (a norma NP EN ISO 10018 fornece orientações). 

Reconhecer os progressos obtidos de competência baseado no feedback às pessoas, por exemplo, através de 
entrevistas de avaliação ou da recompensa. A definição de “planos de carreira” poderá ser uma prática a adotar 
para fomentar o desenvolvimento das competências. 

Demonstração de Conformidade: 

As Organizações determinam os requisitos de competências para as pessoas sob o seu controle cujo trabalho afeta 
o desempenho e a eficácia do SGQ (ex.: perfil de competências, avaliação do desempenho). 

A Organização assegura que as pessoas têm a competência requerida. 
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A Organização retém evidências da competência das pessoas, com base na escolaridade, formação e competência. 

Quando as pessoas não têm as competências requeridas, a Organização toma ações para adquirir essa 
competência. 

Caso a Organização recorra a pessoas no âmbito da contratação a fornecedores externos, demonstra a 
determinação e o cumprimento dos requisitos (8.4.1) e a sua comunicação (8.4.3). 

A eficácia das ações para adquirir competências é avaliada é demonstrada. 

Exemplos de evidências possíveis: 

 Planos de ações para a aquisição das competências, quando são identificadas limitações, deficiências ou 
lacunas, e provisão dos recursos para a sua implementação; 

 Observação e entrevistas com os colaboradores para verificar as competências; 
 Análise da eficácia das ações implementadas para alcançar a competência necessária; resultados da avaliação 

do desempenho, identificação de melhorias nos P&S, processos; eficácia de ações corretivas; 
 Matrizes de competências que definam, para cada colaborador, as suas competências servindo assim de base 

para afetar as equipes de projeto com as competências necessárias para ir ao encontro dos requisitos do cliente; 
 Planos de desenvolvimento de competências acordados com as pessoas revistos e atualizados. 

 

Ligações Relevantes: 

 4.4 Sistema de gestão da qualidade e respectivos processos 
 5.1 Liderança e compromisso 
 5.3 Funções, responsabilidades e autoridades organizacionais 
 6.2 Objetivos da qualidade e planejamento para os atingir 
 6.3 Planejamento das alterações 
 8. Planejamento e controle operacional 
 10.1 Melhoria – Generalidades 

Comparação com a Edição Anterior (ISO 9001:2008): 

A nova seção apresenta algumas clarificações face à seção 6.2.2 da ISO 9001:2008, introduzindo algumas 
diferenças que convém referir: 

 A seção 7.2 junta 6.2.1 Generalidades e 6.2.2 Competência, formação e consciencialização da ISO 9001: 2008. 
Os requisitos relativos à consciencialização (6.2.2 alínea d) passam a ser tratados, na edição de 2015, numa 
seção autônoma, 7.3 Consciencialização. 

 Os requisitos de competência, nesta edição, dizem respeito às pessoas cujas tarefas têm impacto no 
desempenho e eficácia do SGQ, não se limitando à sua capacidade de afetar direta ou indiretamente a 
conformidade com os requisitos do produto. 

 Ao referir-se às pessoas que realizam trabalhos sob seu controle, a ISO 9001:2015 está a abranger pessoas 
internas ou externas que podem afetar a eficácia do sistema independentemente do vínculo contratual. 

 Por último, enquanto a seção 6.2.2 da ISO 9001:2008 requeria registros de educação, formação, habilidades 
e experiência, a seção 7.2 da ISO 9001:2015 requer informação documentada, registros, das competências das 
pessoas, i.e., da sua capacidade de aplicar conhecimentos e habilidades para alcançar os resultados 
pretendidos. 

 Em resumo, a aplicação desta seção poderá ter um grande potencial de desenvolvimento nas Organizações 
que utilizam pessoas em regime de trabalho temporário ou que realizam processos e funções contratadas, e 
onde não existe uma prática de determinação das competências requeridas, extensível a todas as pessoas que 
nelas trabalham. 

 Por outro lado, é também uma oportunidade para as Organizações avaliarem as necessidades de competência 
das pessoas cujas tarefas têm impacto no desempenho e eficácia do SGQ, incluindo a Alta Direção, e 
desenvolverem as competências das pessoas e da Organização com base nessa análise. 
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7.3 Consciencialização 

 

Resultados Pretendidos: 

As pessoas compreendem e estão conscientes da sua contribuição para a eficácia do sistema e melhoria do 
desempenho. 

Aplicação: 

Segundo a ISO 9001:2015, “é preciso que as pessoas que realizam o trabalho estejam cientes: 

a) da política da qualidade; 
b) dos objetivos da qualidade pertinentes; 
c) da sua contribuição para a eficácia do sistema de gestão da qualidade, incluindo os benefícios de desempenho 

melhorado; 
d) das implicações de não estar conforme com os requisitos do sistema de gestão da qualidade.” 

Para termos a real ciência da importância da comunicação eficiente e eficaz a todos na empresa segue alguns 
questionamentos importantes: 

1°. Por que as pessoas precisam saber a Política da Qualidade ? 

 O que acontece quando uma peça sai defeituosa da linha de montagem?, ou 
 Quando ocorre uma imperfeição que não a inutiliza para uso, não afeta o funcionamento da peça? 
 O que o seu colaborador irá fazer? 

É aqui que a Política  da Qualidade  ajudará, afinal, ela é um direcionamento da alta direção. Ela serve, 
essencialmente, para conduzir sua empresa aos rumos que foram determinados pela alta direção e é nela 
que seus colaboradores devem se basear na hora de tomar decisões. 

Se a política da sua empresa for, por exemplo, “Produzir peças automotivas de qualidade, sem defeitos ou 
quaisquer tipos de imperfeições” e se isso estiver arraigado na consciência do seu colaborador (por meio da 
conscientização), ele não vai precisar consultar ninguém, não vai precisar pedir autorização, não vai precisar 
parar sua execução, não vai perder tempo! Ele saberá que deve descartar a peça. Simples assim. 
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2°. Por que as pessoas precisam conhecer os Objetivos da Qualidade ? 

Da mesma forma, os Objetivos da Qualidade  têm de trabalhar para que a política seja transformada em 
realidade. Então, no exemplo que citei anteriormente, por exemplo, tem de ser objetivo da qualidade 
“Melhorar o sistema de produção” e/ou “Atuar sobre as não conformidades (existência de peças defeituosas 
ou imperfeitas) para evitar reincidência”. Ou seja, os objetivos têm de ser coerentes com a política. 

3°. Por que as pessoas precisam entender sua contribuição para a eficácia do SGQ e implicações de não estarem 
conformes? 

Igualmente, seu colaborador tem de saber como ele pode contribuir para o alcance dos objetivos, ou seja, o 
que ele tem de fazer para que a qualidade seja alcançada na sua empresa. E tem de saber como a qualidade 
é impactada se ele não estiver em conformidade com as exigências do SGQ . 

Por exemplo, quais são as implicações de um colaborador de uma empresa do ramo alimentício não utilizar 
os equipamentos de higiene necessários (luvas, touca, roupa apropriada, botas, etc.)? 

A questão não é só “usar ou não usar”. Seu colaborador tem de saber que se ele não atender a esse requisito 
do seu SGQ ele poderá colocar todo um lote de produtos em risco devido a chance de contaminar os produtos 
e, pior, que isso poderá acarretar no envio de um produto impróprio para o consumo para o cliente. Que 
podem surgir contaminações diversas, e uma série de complicações pelo fato de ele não estar usando o 
equipamento de trabalho. E isso sim é muito sério. 

Demonstração de Conformidade: 

Para conscientizar seus colaboradores e atender ao requisito 7.3 Conscientização da ISO 9001:2015 é necessário 
a realização de um plano de comunicação. 

Apesar de muita gente se confundir na hora de atender a esse item, a boa notícia é que existem diversas maneiras 
de conscientizar os colaboradores. Em contrapartida, não é um processo que possa ser realizado ou que dê 
resultados do dia para a noite. 

Abaixo, algumas dicas que auxiliarão durante esse processo e, mais que isso, para que ele seja muito mais que um 
monte de papel espalhado pela sua empresa: 

1. Realize encontros para discutir a Qualidade: 

Durante os encontros com a equipe, é possível debater os fatores importantes para o SGQ e reforçar a 
importância do trabalho dos colaboradores. Se as reuniões forem mais específicas, realizadas com o setor de 
vendas ou de logística, por exemplo, melhor ainda, pois é possível direcionar a mensagem a esses 
colaboradores, à contribuição que eles podem dar ao seu SGQ. 

Pode ser planejado reuniões a cada 15 dias, por exemplo, de 15 minutos, para discutir uma reclamação de 
cliente ou contar uma melhoria de processo, assistir um vídeo curto sobre Qualidade, ou sobre um método que 
pode ser aplicado na empresa. 

Conversar é a melhor forma de conscientizar qualquer pessoa sobre qualquer coisa. Um diálogo aberto e 
franco pode não só conscientizar como resolver diversos outros problemas. 

2. Crie boletins informativos: 

Pode ser emitido boletins de comunicação interna e distribuir fisicamente ou pode enviá-los por e-mail. O 
importante é descrever os objetivos da qualidade, os resultados obtidos, as não conformidades e outros fatores 
importantes para o seu SGQ. 

Pode divulgar um objetivo da qualidade por vez, explicando cada um da maneira mais clara e objetiva possível. 
A área de marketing pode auxiliar na elaboração desses boletins, colocando figuras, infográficos, wallpapers, 
etc. Pode ser criado papel de parede de computadores para comunicação dos objetivos, como também outras 
informações da qualidade. 

3. Estampe a qualidade nas paredes: 
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Crie cartazes com os fatores importantes do SGQ e cole-os nas paredes dos locais mais movimentados da 
empresa. 

Essas informações nada mais são do que o planejamento estratégico da empresa, aonde queremos chegar e o 
que temos de levar em consideração para realizar isso. Afinal, é no planejamento que a Qualidade, e todo o 
futuro da empresa, é traçado, e é preciso que todos saibam desse caminho. 

4. Promova treinamento: 

Os treinamentos são ótimas formas de promover conscientização e desenvolver competências e ainda podem 
preencher lacunas de habilidades existentes na sua empresa. Promova Workshops, Oficinas e Semanas oficiais 
da Qualidade na empresa. Realize ações que identifiquem o que está sendo feito, o que é importante na 
empresa. 

Pode ser um workshop para entender um novo método de vendas, por exemplo, para apresentar o resultado 
de um teste, uma pesquisa, um novo método de produzir um produto, uma peça. Você pode realizar oficinas 
sobre tratativa de NC, oficinas de Plano de ação, de PDCA, ou sobre como escrever procedimentos. 

5. Avalie seus colaboradores: 

Após aplicar os passos acima é hora de avaliar se os colaboradores absorveram as informações. Pode, por 
exemplo, estabelecer indicadores para isso, monitorando se a dúvidas em relação aos processos diminuíram ou 
os colaboradores estão utilizando os equipamentos corretos. 

Quando se tem um bom método de avaliação, é possível ver quando os colaboradores começam a dar 
resultado, quando eles conseguem tomar decisões sozinhos, quando o processo acontece sem a presença dos 
líderes, ou seja, quando a gestão vence o gestor. 

6. Linguagem do conteúdo:  

Não adianta nada montar cartazes, boletins, e-mails, reuniões, oficinas, workshops, e mais 30 milhões de ações, 
se o colaborador não entender a mensagem. 

Utilize uma linguagem acessível a eles. Quando for escrever para seus colaboradores, não utilize palavras 
difíceis, ou trechos confusos e cheios de frescura. Seja objetivo e claro. 

Capriche na apresentação, um cartaz com imagens bem escolhidas chamará mais atenção e pode até mesmo 
facilitar a compreensão. O tamanho da letra também é importante, se ela for muito pequena, pode dificultar 
a leitura. Resumindo, faça o possível e o impossível para tornar sua mensagem precisa, clara e objetiva. 

O mesmo vale para a fala, ficar dizendo um monte de palavras difíceis só vai fazer seus ouvintes ficarem com 
sono e não entenderem nada. Estude o público para qual você irá falar adequando os termos para que você 
seja entendido. Então fale como se você estivesse falando no dia a dia, sem enrolação, sem enfeitar ou enrolar. 

A conscientização depende muito da Comunicação (item 7.4). Se a comunicação na sua empresa for eficaz, é 
possível que a conscientização também seja. 

Ligações Relevantes: 

 4.4 Sistema de gestão da qualidade e respectivos processos 
 5.1 Liderança e compromisso 
 5.3 Funções, responsabilidades e autoridades organizacionais 
 6.2 Objetivos da qualidade e planejamento para os atingir 
 10.1 Melhoria – Generalidades 

Comparação com a Edição Anterior (ISO 9001:2008): 

Na versão 2008 da ISO, esses aspectos da conscientização já estavam presentes, porém semeados por toda a 
norma. Agora, com um requisito específico, a ISO espera que você compreenda e importância de conscientizar 
seus colaboradores a respeito dos objetivos do SGQ, afinal, são que eles executam as tarefas, e é isso que vai 
determinar o resultado final do seu produto, a satisfação do seu cliente e o crescimento (ou não) da sua empresa. 
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7.4 Comunicação 

 

Resultados Pretendidos: 

Poucos itens da ISO 9001:2015 são tão abrangentes quanto o 7.4 Comunicação . Ele tem impacto direto em todos 
os processos da empresa e geralmente é o início de qualquer ação a ser realizada. Sem uma comunicação eficiente, 
a chance de a execução sair meio torta, fora do planejado, é muito maior. 

Aplicação: 

Nesta parte será apresentada formas de como estruturar a comunicação na sua empresa, focando na ISO 
9001:2015. 

No item 7.4 Comunicação diz: 

“A organização deve determinar as comunicações internas e externas pertinentes para o sistema de gestão da 
qualidade, incluindo: 

 sobre o que comunicar; 
 quando comunicar; 
 com quem se comunicar; 
 como comunicar; 
 quem comunica.” 

O “5W2H” da comunicação 

Analisando esse item da norma pode-se comparar que é quase o 5w2h utilizado no planejamento de ações. A 
diferença é que não se utiliza 1 dos Ws (Why – por quê?) e 1 dos Hs (How Much – Quanto?). Isso acontece porque 
comunicar é uma ação como qualquer outra. Assim, é preciso que se defina: 

O que (what) – O que deve ser comunicado 

Quando (when) – Quando isso deve ser comunicado 

Onde (where) – Para quem isso deve ser comunicado 
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Como (how) – De que maneira comunicaremos 

Quem (who) – Quem é o responsável pela comunicação 

Exemplo de aplicação do 4W 1H na Comunicação:  

 
Fonte: Prática Logística - http://praticalogistica.com.br/artigos/como-criar-um-plano-de-acao-de-solucoes-logisticas-em-3-passos/  

Perceba que os itens da norma são quase iguais aos 5Ws, só há uma pequena diferença no “onde”. As ações são 
executadas em um local específico, pode ser na linha de produção, na máquina “X”, na copa da cozinha, etc. 
Agora, quando falamos em comunicar, não faz sentido apontar um local, você não vai comunicar o RH, mas sim 
um colaborador que trabalha no RH, por exemplo. 

Ainda falando dos Ws e Hs, Apesar de a ISO 9001:2015 não deixar explícito na norma, o Why (por quê?) também 
pode ser utilizado, afinal, é muito importante saber o motivo pelo qual é necessário comunicar algo a alguém. Se 
uma informação não for importante, se não houver um sentido em ela ser repassada para alguém, não há motivo 
para que a comunicação aconteça dentro do processo. 

Já  o How Much (quanto?), embora também não seja considerado, o meio escolhido para comunicar pode fazer 
com que não seja aprovado por querer escolher meios caros. Por isso, busque meios que não haja valores 
envolvidos, como envio de e-mail, ligação telefônica ou até mesmo uma conversa. Mais importante que isso, nesse 
item, o foco da norma está na comunicação, e não nos custos. Em todo caso, caso você tenha algum custo para 
efetuar as comunicações, talvez seja interessante planejar isso também. 

a) Sobre o que comunicar: 

Existem 1 milhão de coisas acontecendo na empresa o tempo todo, e é preciso definir o que deve ser 
comunicado para as pessoas. Alguns exemplos do que pode ser comunicado: 

 O contexto da organização; 
 Necessidades e expectativas das partes interessadas; 
 Os processos (entradas e saídas, recursos, responsabilidades e autoridades); 
 Resultado dos indicadores de desempenhos; 
 Riscos e oportunidades (mentalidade de risco, ações para abordar riscos); 
 A política e os objetivos do seu sistema de gestão da qualidade; 
 Os princípios da qualidade; 
 Mudanças ocorridas na organização; 
 Conhecimento organizacional; 
 Competências necessárias na organização; 
 Informações documentadas; 
 Requisitos para os produtos e serviços; 
 Entradas, saídas e mudanças de projetos; 
 Informações para provedores externos; 
 Saídas conformes e não conformes; 
 Demais informações para clientes; 
 Resultado de auditorias internas; 
 Resultados de análises críticas; 
 Informações sobre não conformidades e ações corretivas. 
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Podem haver diversas outras informações a serem comunicadas, mas também deve-se atentar que nem tudo 
que acontece precisa ser comunicado para todas as pessoas. 

b) Quando comunicar: 

Após definido o que precisa ser comunicado a suas partes interessadas, agora deve-se definir quando fará isso. 
Supondo que a informação que você precisa comunicar é o “resultado das auditorias internas”, será necessário 
fazer isso todo mês? 

Definir a periodicidade de comunicação está ligada ao próprio processo. Existem processos mais frequentes, 
mais rápidos e que precisam de respostas mais ágeis para o que acontece na execução. Nesse caso, por 
exemplo, a comunicação é diferente dos resultados da auditoria, pois a própria auditoria acontece em intervalos 
planejados. 

A comunicação também pode ser parte de um plano de contenção de riscos, por exemplo. Quando já se sabe 
que a incidência de um risco irá de alguma forma impactar seu cliente, será necessário avisá-lo caso esse risco 
venha a ocorrer. Nesse caso, não há periodicidade, mas sim um gatilho que inicia o processo de comunicação. 

c) Com quem se comunicar: 

Geralmente, ou quase sempre, é necessário se comunicar com alguma das suas partes interessadas, que pode 
ser o cliente, os colaboradores, os fornecedores, os órgãos regulamentadores e por aí vai. 

É interessante entender o quanto essa informação é ou não complexa e, com isso, definir exatamente quem 
precisará dela. Existem informações “mais genéricas” que podem ser passadas sem maior cuidado, porém 
existem informações que precisam chegar ao responsável do processo o mais rápido possível. 

Por exemplo, supondo que, em um caso extremo, uma entrega irá atrasar. É possível simplesmente ligar para 
o atendimento do cliente, conversar com a telefonista da empresa ou com uma recepcionista, e torcer para a 
informação chegar a quem precisa chegar. Agora, se já foi estabelecido, junto com o cliente, alguém para 
comunicar caso isso aconteça, isso tornará muito mais ágil e precisa a informação. Isso não vai resolver o 
problema do atraso, mas pode ajudar a renegociar o prazo, encontrar novas formas de fazer a entrega, deixar 
o cliente ciente do problema, estudar novas formas de atendê-lo, etc. 

d) Como comunicar: 

O principal é definir a forma como o colaborador vai entrar em contato com quem ele precisa falar. Pode ser 
um e-mail, um telefonema, uma carta, uma mensagem de WhatsApp, pelos Correios ou todas essas opções 
juntas. O que importa é que a forma que escolhida tem de ser a mais eficiente possível. 

Isso também está relacionado à importância e à urgência da informação. Um simples e-mail é suficiente para 
enviar uma nota fiscal para o cliente, por exemplo; mas talvez não seja a melhor ideia na hora de comunicá-lo 
sobre um problema com o seu pedido. 

Por exemplo, quando a empresa emenda os feriados, apesar de internamente não sofrer nenhuma alteração, 
essa informação tem de chegar ao cliente, ele tem de estar ciente de que não conseguirá se comunicar com 
alguém, se necessário. 

e) Quem comunica: 

Por fim, será necessário definir quem será o responsável por executar a comunicação. E isso também vai 
depender muito de cada processo, da importância e da urgência da informação. 

É obvio que muitas informações precisam passar pela diretoria ou pela gerência da empresa, entretanto é 
preciso tomar cuidado para não exagerar na dose e querer comunicar tudo que acontece para a diretoria. Para 
isso, é preciso que o colaborador seja treinado para isso, que ele saiba exatamente que informação precisa 
passar e para quem ele deve passar essa informação. 

Em alguns casos, essa informação terá de chegar a mais de um destinatário, mais de uma pessoa, e não tem 
problema nenhum nisso. Entretanto não precisa definir dois responsáveis, uma só pessoa pode comunicar os 
dois destinatários. Só se deve certificar de que saiba em quem o comunicado tem de chegar primeiro. Afinal, 
o que é mais importante: apagar o incêndio ou avisar a diretoria que a fábrica está pegando fogo? 
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Demonstração de Conformidade: 

Eu preciso ter um Processo de Comunicação? 

A necessidade ou não de um processo vai depender um pouco do contexto do SGQ da empresa. A ISO 9001:2015 
não exige nada nesse sentido. O ideal é inserir as comunicações dentro dos próprios processos, como uma etapa 
mesmo. 

Basta colocar um item no seu processo, o que você já tem estabelecido, deixando claro como o colaborador deve 
executar as comunicações, ou seja, deixando claro para ele o que é preciso comunicar, quando ele precisará 
comunicar, para quem ele deve comunicar, e como ele comunicará. Isso por si só já é quase uma instrução de 
trabalho. Poderia ser algo assim: 

O colaborador responsável por operar a guilhotina nº 7 deverá comunicar ao chefe de manutenção 
a existência de qualquer problema com o aparelho. Isso deverá ser comunicado assim que o 
colaborador perceber a anormalidade. 

A informação deve ser transmitida pessoalmente e ser registrada no histórico da máquina. Após executados esses 
procedimentos, em caso de possível atraso na produção, o colaborador deverá comunicar o chefe de produção. 

A comunicação é o fio que liga toda a empresa 

É muito mais complicado (se é que é possível) desenvolver uma Cultura da Qualidade verdadeira dentro de uma 
empresa que não se comunica direito. A comunicação é a chave para alinhar todos, por exemplo, à política e aos 
objetivos da Qualidade, pois é por meio dela que se mantém todos informados sobre o funcionamento do SGQ, 
sobre os objetivos que precisam ser alcançados e que trarão os resultados esperados. 

Grande parte da agilidade que se pretende alcançar na execução dos processos depende de uma boa 
comunicação. Uma empresa que se comunica bem consegue avaliar muito melhor a evolução dos processos e 
analisar a retroalimentação de informações provenientes da comunicação, isso evidencia pontos de melhoria, 
aumenta os níveis de engajamento e até mesmo o relacionamento interpessoal. 

Ligações Relevantes: 

 4.4 Sistema de gestão da qualidade e respectivos processos 
 5.1 Liderança e compromisso 
 5.3 Funções, responsabilidades e autoridades organizacionais 
 6.2 Objetivos da qualidade e planejamento para os atingir 
 10.1 Melhoria – Generalidades 

Comparação com a Edição Anterior (ISO 9001:2008): 

Na edição 2008 da ISO 9001 a comunicação estava relacionada somente como interna na seção 5.3.3. Para 
comunicação externa, sendo essa com o cliente a seção era a 7.2.3, onde na edição de 2015 a seção que trata 
comunicação com o cliente é o 8.2.1. Mas há outras seções onde se distribuem o planejamento, execução e 
responsáveis como na seção 5 Responsabilidades da Direção e seção 7 Realização do Produto. 

Não há grandes mudanças entre as edições, mas como o objetivo da norma é melhoria, este item também deve 
ser melhorado a fim de se alcançar sucesso na manutenção do SGQ. 

 

Ferramenta Saída 

  

  

  

  
 

7.5 Informação Documentada 
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Resultados Pretendidos: 

Desde o lançamento da ISO 9001:2015, o que na versão anterior era documentos e registros, agora chamamos 
de informação documentada, que é um termo comum das normas ISO e sistemas de gestão que estão aderentes 
ao Anexo SL. 

Apesar da terminologia nova, os requisitos do item 7.5 não diferem tanto assim da versão 2008, o que fará com 
que as atividades de controle de documentos não tenham tanto impacto, a maior mudança é que precisamos 
olhar para os documentos de outra forma e os formatos ficaram mais flexíveis, ou seja, está mais claro que a 
informação pode estar documentada em qualquer meio, seja este um documento em papel, vídeo, foto, disco de 
computador, software, etc. 

 

7.5.1 Generalidades 

O requisito 7.5.1 da ISO 9001:2015 fala sobre as generalidades da Informação documentada: 

“O sistema de gestão da qualidade da organização deve incluir: 

a) Informação documentada requerida por esta norma; 

b) Informação documentada determinada pela organização como sendo necessária para eficácia do sistema 
de gestão da qualidade. 

NOTA: A extensão da informação documentada para um sistema de gestão da qualidade pode diferir de uma 
organização para outra devido: 

– ao porte da organização e seu tipo de atividade, processos, produtos e serviços; 

– à complexidade de processos e suas interações; 

– à competência de pessoas.” 

Aplicação: 

Esta documentação é a informação que deve ser controlada e mantida pela organização no formato em que ela 
está contida. Isso significa que se você decidir guardar uma informação em foto, por exemplo, você terá que 
controlar e manter neste formato, tomando os cuidados e medidas necessárias. Para isso, ou seja, a foto terá um 
código? Você tem um lugar apropriado para guardar, identificar e conseguir encontrar a foto quando necessário? 

Independente dos formatos que você decidir trabalhar, você deve guardar informações pertinentes ao: 

 sistema de gestão da qualidade, incluindo processos relacionados; 
 informação que foi criada para que a organização possa operar (documentação); 
 evidência de resultados alcançados (registros). 
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Um dos objetivos da revisão da ISO 9001:2015 é tornar a documentação exigida pela organização mais relevante 
para os resultados da organização, ou seja, não é para cair na constante avalanche de documentação sem 
propósito, é para ter a informação documentada necessária para apoiar o crescimento da organização e evidenciar 
esses resultados. Desta forma, nós começamos a entender a documentação e o seu controle como parte do apoio 
necessário para se alcançar a estratégia da empresa. 

A partir dessa mudança de mentalidade é necessário fazer uma análise crítica dos documentos existentes e 
identificar oportunidades de otimizar o SGQ, ou seja, eliminar, unificar ou criar documentos, se necessário. Essa 
atividade pode começar se perguntando: 

 Todos nossos documentos estão contribuindo para cumprirmos o nosso planejamento estratégico? 
 Todos são entradas, saídas ou meio de um processo que tem um indicador? Ou seja, contribui para algum 

resultado relevante da organização? 
 Entrega algum valor para as partes interessadas que eu defini como importantes? 

O requisito 7.5 da ISO 9001:2015 diz que a organização deve determinar as informações que serão documentadas 
em seu SGQ. Documentar informações é uma ótima maneira de retenção do conhecimento, mas também funciona 
como apoio para operação de processos e alcance de resultados, por isso vou falar sobre a importância deste 
requisito para a empresa. 

 

Ferramenta Saída 

  

  

  

  
 

7.5.2 Criando e Atualizando 

 

Aplicação: 

No item 7.5.2 Criando e Atualizando, a ISO 9001:2015 dispõe diversas práticas que devem ser executadas 
referentes à criação e atualização dessas informações: 

“Ao criar e atualizar informação documentada, a organização deve assegurar apropriados (as): 

 a) Identificação e descrição (por exemplo, um título, data, autor ou número de referência); 

 b) Formato (por exemplo, linguagem, versão de software, gráficos) e meio (por exemplo, papel, eletrônico); 

 c) Análise crítica e aprovação quanto à adequação e suficiência.” 
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O desafio começa quando aparecem as palavras “deve” e “assegurar”. A regra de que a palavra “deve” determina 
um item obrigatório continua valendo, mas é necessário ficar atento também ao termo assegurar, que tem como 
significado “tornar infalível, seguro, garantir, afirmar com certeza” . Ou seja, que método ou processo escolhido 
assegure, garanta e torna infalível a identificação, descrição, formato, meio, análise crítica e aprovação da 
informação documentada? 

Para melhor compreensão deste termo, a metrologia a escolher deve assegurar: 

a) Identificação e descrição: 

A informação documentada deve ter títulos, data, autor, número de referência e mais qualquer outra coisa 
que indique sua identidade única. Imagine uma empresa que contenha 1.000 documentos e alguém quer 
encontrar o contrato dos fornecedores do período de janeiro a março de 2017. Seria um trabalho 
extremamente demorado e desgastante se os contratos não fossem arquivados com a identificação adequada.  

Para evitar retrabalho e perda de recursos, é importante manter padrões de identificação que diferenciem um 
documento do outro no caso de título, data, número de referência. O autor contribui não só para identificação, 
mas para saber quem deve ser consultado em caso de dúvidas ou considerações sobre a informação 
documentada. 

A identificação e descrição do documento devem ser definidas com o foco de tornar a informação 
documentada única e rastreável. 

b) Formato e mídia: 

Os documentos devem ser adequados as pessoas interessadas facilitando o acesso a esta informação, por isso 
a ISO define que o formato e o meio de disponibilidade sejam definidos. Se um documento é armazenado 
eletronicamente, as pessoas deverão acessá-los por um computador, notebook, tablet ou smartphone. Não se 
pode deixar uma informação apenas no formato eletrônico se ela precisa estar acessível a quem não tem 
computador. O mesmo aconteceria se a empresa opera no Brasil e no Canadá, as informações documentadas 
pertinentes necessitam estar em português e inglês. 

O formato e mídia devem ser definidos pensando nas pessoas que precisam acessar a informação 
documentada. 

c) Revisão e aprovação para a adequação e suficiência: 

A empresa precisa determinar os responsáveis para revisar e aprovar as informações antes de serem 
disponibilizadas às pessoas. A revisão é importante para alinhar e melhorar a comunicação na empresa 
adequando conforme necessário, pois a mensagem que eu escrevo pode não ser entendida da mesma forma 
pelo meu público alvo, ou seja, pelas pessoas que vão usar aquela informação para executar suas atividades.  

Da mesma forma, os revisores também precisam se preocupar com a suficiência da documentação: toda 
informação que foi evidenciada é suficiente para o seu propósito? 

Por isso é tão importante envolver mais pessoas interessadas no fluxo de revisão e aprovação da informação 
documentada. 

Este fluxo deve ser definido pensando se a linguagem está apropriada e se há informações suficientes para 
apoiar a execução das atividades. 

Após entender cada item já citado e o porquê eles são importantes, será necessário criar um processo que garanta 
que nunca se perderá uma informação documentada, que ela esteja em um formato acessível para os seus usuários 
e que os dados contidos sejam adequados e suficientes para o seu fim. 

Importante lembrar que o título do item é Criando e Atualizando o que ajuda a entender que essa análise deve 
ser feita não só para novos documentos, mas também para os documentos que já existem e precisam ser 
atualizados. 
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7.5.3 Controle de Informação Documentada 

 

Resultados Pretendidos 

Uma vez que existe essa documentação, o próximo passo lógico é o controle, para isso, serão vistos os itens 7.5.3.1 
e 7.5.3.2. 

 

7.5.3.1.  Assegurando o Controle 

Aplicação: 

No texto da norma o controle de documentes diz: 

“7.5.3.1 A informação documentada requerida pelo sistema de gestão da qualidade e por esta norma deve 
ser controlada para assegurar que: 

 a) ela esteja disponível e adequada para uso, onde e quando ela for necessária 

 b) ela esteja protegida suficientemente (por exemplo, contra perda de confidencialidade, uso improprio ou 
perda de integridade).” 

Além das palavras “deve” e “assegurar” já comentados no texto anterior, há outros termos que se deve atentar 
como “disponível e adequada para uso” e “protegida”. O que significa isso? 

a) Disponível e adequada para uso: 

Informações documentadas são criadas para apoiar a execução dos processos. Se elas não estiverem disponíveis 
e no formato adequado para quem precisa utilizar, não faz sentido ter essa documentação, ela se torna uma 
burocracia. 

b) Protegida suficientemente: 
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Essa proteção está relacionada principalmente a segurança da sua informação. Quando se fala de perda de 
confidencialidade se refere ao acesso de pessoas não autorizadas, perda de integridade quanto a alterações 
não autorizadas e danos e uso impróprio para que as informações não sejam mal utilizadas. Por exemplo, como 
garantir que os dados pessoais dos clientes da empresa não sejam utilizados sem o consentimento deles? Hoje 
com as tecnologias existentes fica bem mais fácil garantir essa segurança. 

 

7.5.3.2.  Atividades de Controle 

Aplicação: 

No item 7.5.3.2, na norma diz: 

“7.5.3.2 Para o controle de informação documentada, a organização deve abordar as seguintes atividades, 
como aplicável: 

 a) distribuição, acesso, recuperação e uso; 

 b) armazenamento e preservação, incluindo preservação de legibilidade; 

 c) controle de alterações (por exemplo, controle de versão); 

 d) retenção e disposição.” 

 A informação documentada de origem externa determinada pela organização como necessária para o 
planejamento e operação do sistema de gestão da qualidade deve ser identificada, como apropriado e controlada. 

Informação documentada retida como evidência de conformidade deve ser protegida contra alterações não 
intencionais. 

“NOTA Acesso pode implicar uma decisão quanto a permissão para somente ver a informação documentada 
ou a permissão e autoridade para ver e alteração a informação documentada.” 

É importante sempre fazer a análise de como é aplicável cada um desses controles em cada tipo de documento. 
Para isso, as atividades a seguir visam assegurar: 

a) Distribuição, acesso, recuperação e uso: 

Para que possa ser utilizada, o usuário deve saber que a documentação existe e onde ela está. Às vezes as 
pessoas entendem essa distribuição como “imprimir e entregar em mãos”, mas não necessariamente.  

Comunicar que a pessoa tem acesso a tal documento para executar a operação é um tipo de distribuição. A 
recuperação está muito ligada ao item 7.5.2 Criando e atualizando, pois, se há uma boa organização de 
identificação, descrição e formato, fica muito mais fácil recuperar, por exemplo, uma ata de reunião. O uso, 
ainda falando sobre proteção e segurança. 

Não é que seja necessário de um controle rígido e burocrático para cada uma dessas questões, mas se deve 
considerar tudo isso em relação a documentos. 

b) Armazenamento e preservação: 

A organização deve ter um local adequado para armazenar as informações, para preservá-las. Se a empresa 
armazena os documentos em um armário que fica embaixo de uma janela que entra água quando chove, esses 
documentos com certeza serão danificados, e isso comprometerá inclusive a legibilidade. E mesmo que 
estiverem em um CD, pendrive ou HD externo, como eles estão armazenados? Quem está usando essas mídias 
estão tomando os devidos cuidados? O CD corre o risco de riscar? O pendrive corre o risco de pegar um vírus 
e perder tudo? 

c) Controle de alterações 

O controle de alteração do documento tem várias utilidades: rastrear quantas alterações tiveram aquele 
documento como sinal de que está melhorando ou não, caso haja alguma alteração sem intenção tornar isso 
rastreável ou até identificar um documento. 
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Ao implantarmos uma melhoria em um procedimento, por exemplo, não é desejável que as pessoas continuem 
executando-o da forma antiga. Muitas pessoas ainda utilizam a lista mestra para se adequarem a esse requisito, 
mas existem tecnologias que ajudam a impedir que colaboradores acessem de forma incorreta as informações 
obsoletas. 

d) Retenção e disposição 

Ao se entender que quando aparece a palavra “reter” está se falando dos registros e “manter”, está se falando 
dos documentos, fica mais fácil a transição da versão 2008 para 2015. 

Esse tópico se refere aos registros da organização, que são aquelas evidências de verificações e ocorrências e 
que não devem ser revisados. A organização deve determinar como e por quanto tempo reter essa informação 
além do que deve acontecer quando o período de retenção terminar. Pense como um prazo de validade para 
o documento. 

Independente da criação de um procedimento para o controle de informação documentada, a organização 
precisa garantir que todos esses requisitos sejam atendidos para a confiabilidade do SGQ e segurança das 
informações. 

Uma ferramenta importante para manter esses controles funcionando e ajudar na gestão da informação 
documentada, atendendo todos esses requisitos da ISO 9001:2015 e principalmente, tornando a gestão mais 
madura é a utilização de software de gestão de documentos ao qual possui procedimentos internos garantindo o 
controle e rastreabilidade de cada documento a ser desenvolvido nele. 

Ligações Relevantes: 

Como dito no início deste requisito, ele está relacionado a praticamente todos os requisitos da ISO 9001. Sua 
ligação está diretamente relacionada a todas as seções que necessitem, de forma obrigatória ou não, gerar 
documentos e registros. 

Comparação com a Edição Anterior (ISO 9001:2008): 

Na edição 2008 da ISO 9001 esses requisitos tiveram poucas alterações deixando somente de exigir alguns 
documentos e registros, mas não eximindo das evidências. 

 

Ferramenta Saída 
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8 Operacionalização 

 

 

8.1 Planejamento e Controle Operacional 

 

Resultados Pretendidos: 

A Organização planeja, executa e controla os processos necessários ao fornecimento do produto e prestação do 
serviço para assegurar a conformidade com os requisitos. 
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Aplicação: 

Os processos a considerar nesta seção são os da cadeia de fornecimento de P&S. Estes processos devem seguir as 
disposições estabelecidas nos processos do SGQ, em 4.4 e assegurar que as ações determinadas para tratar R&O 
e alcançar os objetivos da qualidade determinadas na seção 6 são implementadas nestes processos. 

Os processos incluídos nesta seção são todos os relacionados com o planejamento operacional (8.1), os 
relacionados com os clientes (8.2), os de design e desenvolvimento (8.3), os de aquisições ao exterior, quaisquer 
que elas sejam, incluindo contratação parcial ou total de processos (8.4) e os de produção e fornecimento de 
serviço (8.5), incluindo atividades de liberação (8.6) e controle de saídas não conformes (8.7). 

No conjunto destes processos deve ser assegurado que os requisitos dos P&S, os critérios para monitorização dos 
próprios processos e para a aceitação dos P&S são corretamente determinados (8.2 e 8.3). O controle destes 
processos deve ser efetuado de acordo com os critérios determinados. 

Quando do planejamento a organização deve identificar os recursos (7.1) necessários para alcançar a 
conformidade dos P&S. 

A Organização deve determinar a informação documentada, documentos e registos, que considere necessária e 
adequada para comprovar que os processos são realizados de acordo com o planejado, bem como a necessária 
para demonstrar a conformidade dos P&S com os requisitos. 

A saída do planejamento deve tomar a forma mais adequada para as operações da Organização. 

Esta seção refere explicitamente que os processos contratados externamente sejam controlados de acordo com o 
disposto em 8.4. 

Naturalmente, os processos poderão ser objeto de alterações, planejadas ou não planeadas. É sempre desejável 
que sejam planejadas, mas quando ocorrem de modo não previsto devem ser analisadas e avaliadas as suas 
potenciais consequências, determinando eventuais ações necessárias para mitigar efeitos negativos, seguindo o 
pensamento baseado em risco. Em outras partes da seção 8 são feitas referências explícitas ao controle de 
alterações. Na seção 6.3 da norma pode ser verificada uma apresentação geral dos requisitos relativos à gestão da 
mudança. 

O processo do design e desenvolvimento pode interagir com o planejamento e controle operacional, na medida 
necessária para garantir as saídas pretendidas do design e do desenvolvimento. 

Em algumas Organizações e setores de atividade económica, como por exemplo a prestação de serviços de 
arquitetura, alfaiataria ou a organização de eventos, a interligação entre o processo de design e desenvolvimento 
de P&S e os processos relacionados com os clientes ou os processos de produção e fornecimento de serviço é 
muito forte. Nestas a Organização pode adotar o processo de design e desenvolvimento de P&S para desenvolver 
os processos operacionais. 

É importante relembrar que as Organizações que implementam outros sistemas de gestão (como por exemplo de 
gestão da inovação, da energia, do ambiente, de ativos, entre outros) podem ter processos operacionais que 
integram requisitos dos diferentes sistemas de modo integrado. 

É boa prática manter uma vigilância sobre todas as alterações internas e externas que possam interferir nos 
processos, planejando as alterações necessárias à sua contínua atualização e melhoria. Neste sentido pode ser 
importante manter uma análise crítica sobre a monitorização dos processos com avaliação da sua eficácia e da 
fiabilidade da recolha de dados. 

Demonstração de Conformidade: 

A Organização planeja, implementa e controla os processos necessários para cumprir os requisitos de fornecimento 
dos P&S, de acordo com o disposto em 4.4. Estes processos asseguram a implementação das ações determinadas 
para tratar os R&O e atingir os objetivos da qualidade. 

A Organização determina os requisitos dos P&S. 

A Organização estabelece critérios para os processos e para a aceitação dos P&S e implementa o controle dos 
processos de acordo com os critérios definidos. 
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A Organização determina os recursos necessários para obter a conformidade dos P&S. 

A Organização determina a informação documentada, os documentos que necessita manter e os registros que 
necessita reter, na medida do necessário para assegurar que os processos são conduzidos de acordo com as 
disposições planejadas e para demonstrar a conformidade dos P&S fornecidos. 

As saídas do planejamento operacional são adequadas para a operacionalização da Organização. Exemplos: 

 Plano da qualidade ou outro documento para um produto, projeto ou contrato: um documento que especifica 
os processos do SGQ, incluindo os processos de produção e/ou prestação de serviço e os recursos a serem 
aplicados; 

 Fluxograma de controle (de qualidade) do processo; 
 Especificação de produção de P&S: características funcionais e técnicas, critérios e métodos de aceitação (plano 

de inspeção e ensaio); 
 Registros, tanto quanto possível informatizados, para demonstrar o controle dos processos e dos P&S; 
 Método para a execução do processo claramente definido: procedimentos ou instruções de trabalho 

documentadas, quando a sua ausência pode afetar negativamente a qualidade; 
 Sistema informatizado de fluxos de trabalho (workflow); 
 Software para controle de um processo automático; 
 Revisão periódica destas disposições no caso de produtos ou serviços standard (produção contínua de peças, 

serviços continuados como, por exemplo, o atendimento público); 
 Em serviços pontuais ou projetos (empreendimentos e construção, organização de eventos) existindo uma base 

para o planejamento, esta deve ser revista e adaptada a cada situação nova. 

Quando existe a necessidade de alterações, estas são planejadas assegurando a sua implementação controlada. 
Quando as alterações não são intencionais mas necessárias, por exemplo a substituição de um equipamento por 
avaria, as suas potenciais consequências são analisadas e tomadas decisões para minimizar o impacto 
da alteração. 

Os processos contratados externamente são controlados de acordo com o disposto em 8.4. 

Ligações Relevantes: 

 4.4 Sistemas de gestão da qualidade e respectivos processos 
 6.1 Planejamento 
 7.1 Recursos 
 7.5 Informação documentada 
 8. Operacionalização 
 9.1 Monitorização, medição, análise e avaliação 

Comparação com a Edição Anterior (ISO 9001:2008): 

Esta seção da norma corresponde a 7.1 da versão anterior (ISO 9001:2018), contendo mais requisitos e 
clarificações, apresentando uma abordagem mais sistematizada ao planejamento operacional. 

Clarifica que os processos necessários para obter P&S conformes devem ser controlados, para além de planejados 
e implementados. Requer que as ações planejadas para tratar os R&O determinadas na seção 6 sejam 
implementadas nestes processos. 

Refere apenas a necessidade de determinar os requisitos do P&S, eliminando a referência aos objetivos da 
qualidade. Relembra-se contudo que nesta edição de 2015 os objetivos da qualidade são determinados também 
ao nível dos processos relevantes, pelo que são considerados indiretamente. 

A norma requer agora claramente que sejam definidos os critérios para operar os processos e para aceitação do 
P&S, bem como as atividades de controle dos processos que devem ser feitas de acordo com esses critérios. 

A norma clarifica que os recursos a determinar e disponibilizar são os necessários para obter a conformidade dos 
P&S. 
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Mantém a necessidade de determinar a informação documentada que é necessário manter e reter (documentos e 
registros), para demonstrar que os processos são conduzidos de acordo com o planejado e que os P&S estão 
conformes. 

Mantém a possibilidade do planejamento e controle operacional pode assumir as formas mais adequadas para a 
Organização. 

Esta seção refere agora a necessidade de controlar as alterações planejadas, rever as consequências das alterações 
não planejadas e tomar as ações para mitigar efeitos adversos quando necessário. 

Finalmente, a norma requer aqui que os processos contratados sejam controlados remetendo o seu controle para 
a seção 8.4 relativa ao controle de produtos, serviços e processos fornecidos externamente, correspondendo à 
clarificação feita na edição de 2015 que os processos contratados devem ser controlados pela Organização. 

 

Ferramenta Saída 

  

  

  

  
 

8.2 Requisitos para Produtos e Serviços 

 

Resultados Pretendidos: 

A Organização comunica eficazmente com os clientes, determina os requisitos dos P&S que cumprem as suas 
necessidades e expetativas, incluindo quaisquer alterações, e assegura a sua aptidão antes de assumir 
compromissos. 

 

8.2.1 Comunicação com o Cliente 

d  
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Aplicação: 

Nesta seção são determinados os requisitos para a comunicação com o cliente, relativa aos seus P&S, respectiva 
comercialização e fornecimento, incluindo atividades pós entrega. 

A comunicação com o cliente deve incluir: 

a) Informação completa e adequada sobre os seus P&S, com o recurso aos suportes e canais que melhor garantam 
a transmissão dessa informação, tendo em conta o contexto da Organização; 

b) Atividades de comunicação para resposta a consultas, contratualização e tratamento de encomendas, bem 
como todas as retificações e alterações associadas, de acordo com as práticas definidas; 

c) Obter informação proveniente dos clientes sobre os P&S, incluindo as reclamações; 
d) Comunicação relativa ao manuseamento e controle da propriedade do cliente; 
e) Comunicação sobre ações de contingência a tomar em caso de situações de crise, quando relevante. 

Compete à Organização determinar o modo mais adequado para assegurar que a comunicação com o cliente é 
eficaz e abrange os aspetos aqui referidos. A comunicação com o cliente é fundamental para compreender as suas 
necessidades e expetativas e para o alcance dos resultados pretendidos do SGQ, sendo agora o primeiro tema 
abordado na seção “Requisitos dos produtos e serviços”. 

A seção 7.4 lida com requisitos para comunicação interna e externa na Organização, que podem ser aplicados em 
conjunto com esta seção. As disposições para comunicação poderão também ser refletidas no âmbito dos 
processos em que se integram. 

A existência de plataformas eletrônicas de comunicação com os clientes, como o portal do cliente ou aplicações 
interativas com o cliente são exemplos de comunicação. 

Demonstração de Conformidade: 

A Organização demonstra que as práticas de comunicação com o cliente incluem os temas identificados nesta 
seção. 

Os canais que garantem uma eficaz comunicação com o cliente são estabelecidos. 

A Organização disponibiliza informação que esclareça eficazmente o cliente acerca das características e 
especificações do P&S. Exemplos: Fichas técnicas, propostas, cadernos de encargos, menus, descrição de serviços, 
folhetos, informação em website, catálogos, etc.; 

A monitorização e controle da comunicação com o cliente são assegurados na medida relevante. Ex.: controlar os 
tempos de resposta, incluindo resposta a reclamações nos prazos legais ou definidos pelo cliente, registrar as 
retificações as encomendas e assegurar a sua comunicação, etc. 

Quando tem propriedade do cliente, a Organização comunica-lhe quando esta se perde, danifica ou é inadequada 
para o uso. 

Quando aplicável e relevante, a Organização assegura o estabelecimento de ações de contingência com requisitos 
específicos, incluindo as decorrentes de reclamações ou de quaisquer situações de emergência que possam 
comprometer a capacidade de fornecimento da Organização junto dos seus clientes. As comunicações relativas a 
ações de contingência cumprem requisitos legais e de cliente eventualmente aplicáveis. Exemplos: planos de 
contingência, procedimento de recolha e retirada de mercado, comunicação as autoridades. 

Ligações Relevantes: 

 7.4 Comunicação 
 8.3 Design e desenvolvimento de produtos e serviços 
 8.5.3 Propriedade dos clientes ou dos fornecedores externos 
 8.7 Controle de saídas não conformes 
 9.1.2 Satisfação do cliente 

Comparação com a Edição Anterior (ISO 9001:2008): 

Esta seção corresponde a 7.2.3 na ISO 9001.2008 com alterações. 



Implantando o SGQ – ISO 9001:2015  

 
Elaborado por Guilherme Loos – Revisão Jun./2019 – Atmosphera Consultoria © 94

Projetos – Processos 

Certificação 
Qualidade – Capacitação 

Passa agora a ser a primeira seção para relembrar a importância da comunicação com o cliente na determinação 
dos requisitos dos P&S, promovendo esta comunicação proativamente. 

É incluída, explicitamente, a comunicação relativa ao controle da propriedade do cliente e ao estabelecimento de 
requisitos específicos para ações de contingência, quando relevante. 

A existência de requisitos de comunicação para situações de contingência, na sequência da identificação de 
produto não conforme, está normalmente associada a setores de atividade específicos, onde o impacto da não 
conformidade na saúde ou segurança dos utilizadores pode requerer comunicação e recolha de produto (setor 
alimentar, farmacêutico ou automóvel). A introdução deste requisito possibilita a reflexão sobre a relevância da 
aplicabilidade do mesmo a outros setores de atividade. 

 

8.2.2 Determinação dos Requisitos Relacionados com Produtos e Serviços 

 

Aplicação: 

De acordo com a ISO 9000:2015, um requisito é “uma necessidade ou expetativa expressa, geralmente implícita 
ou obrigatória”. Algumas necessidades e expetativas podem ser explicitamente exigidas pelo cliente, outras são 
implícitas, e outras ainda podem ser obrigatórias por decorrerem de requisitos legais. 

Os requisitos podem ser determinados por diferentes partes interessadas, pela própria Organização, serem 
necessários para alcançar a satisfação ou cumprir com uma expectativa do cliente, ou ainda para cumprimento 
legal. 

Antes de determinar os requisitos relacionados com os P&S, a Organização deve refletir sobre “Quem é o Cliente”? 

Cliente é “a pessoa ou organização que poderia receber ou que de fato recebe um produto ou serviço que se 
destina a, ou é requerido por, essa pessoa ou organização.” Como exemplos típicos citam-se: consumidor, 
utilizador final, retalhista, distribuidor, beneficiário, comprador, próximo processo interno. 

Da mesma forma que a Organização pode ter numerosos P&S, pode ter vários tipos de clientes para cada um 
desses P&S, em diferentes localizações geográficas e, consequentemente, com diferentes necessidades e 
expetativas, e sujeitos a diferentes requisitos legais. 

Exemplo: 

Um hotel presta serviços de hotelaria, alojamento, restauração e transferes; aluga salas para eventos, profissionais 
e familiares, reuniões e banquetes; presta serviços no SPA; aluga o campo para a prática de golfe, entre outros. 
Pode ter clientes diretos, operadores turísticos, empresas, ou outros, com necessidades e expetativas diferentes 
relativamente ao mesmo serviço. Se, adicionalmente, for uma rede de hotéis instalada em diferentes localizações 
geográficas, as necessidades e expetativas dos clientes e os requisitos legais podem diferir. 
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Uma Organização que está inserida numa cadeia de fornecimento, exemplo, uma empresa que produz 
embalagens, pode ter de considerar os diferentes clientes ao longo dessa cadeia, desde o cliente direto, que lhe 
adquire o produto ou serviço, até ao consumidor final, para além dos requisitos legais aplicáveis (4.2). 

Uma Organização compreende a maior parte destes requisitos sem que eles tenham sido expressos, através do 
conhecimento adquirido no mercado ao longo do tempo. Os clientes podem não saber exatamente o que pedir 
na aquisição de um produto ou serviço, ou podem não explicitar todas as suas necessidades e expetativas, mas 
mesmo assim esperam que as mesmas sejam satisfeitas. 

Quando os requisitos, necessidades e expetativas para os P&S não estão traduzidos em caraterísticas que permitam 
o seu subsequente fornecimento, devem ser transformados pela Organização em características, convertidas na 
especificação do 
produto, do serviço ou do fornecimento. Tal é conseguido através do processo de design e desenvolvimento, 
assegurando a disponibilização “ de informação documentada que defina as características dos produtos a serem 
produzidos, dos serviços a serem prestados ou das atividades a serem desempenhadas” (8.5.1 Controle da 
produção e prestação do serviço). 

Nos casos em que a Organização faz alegações relativas aos P&S que propõe ao cliente, a Organização deve 
assegurar que pode satisfazer as referidas alegações e que as mesmas estão de acordo com os requisitos legais, 
se aplicável. Genericamente, uma alegação pode ser entendida como qualquer mensagem, imagem, esquema 
presente em rótulos, embalagens ou usada em ações de marketing ou publicidade que declare, sugira ou implique 
que um produto ou serviço possui características particulares. Exemplo: as alegações nutricionais (ex. “Isento de 
glúten”) e de saúde (ex. “X reduz o colesterol no sangue”) estão suportadas em legislação. 

Uma Organização que pretenda colocar um novo produto no mercado europeu com uma determinada alegação 
de saúde (por exemplo: “A vitamina A contribui para o funcionamento normal do sistema imunitário.”) deve: 
assegurar que a alegação consta da lista de alegações autorizadas, verificar se o produto cumpre as condições de 
uso da alegação, redigir a alegação, tendo em conta o grau de flexibilidade admissível e cumprir as condições 
específicas previstas na legislação. 

Demonstração de Conformidade: 

A Organização demonstra conhecer e determinar os requisitos do P&S, incluindo os requisitos legais aplicáveis nos 
diferentes mercados onde os mesmos são disponibilizados, mantendo esta informação atualizada. Exemplos 
possíveis: Listagem de requisitos legais aplicáveis, indexada aos diferentes P&S, em função das várias localizações 
geográficas, onde o produto ou serviço é disponibilizado. 

Existe informação documentada disponível que define as caraterísticas dos produtos a serem produzidos e dos 
serviços a serem fornecidos ou das atividades a desempenhar, necessários e requeridos para o controle da 
produção e da prestação do serviço (8.5.1). 

Quando aplicável, a Organização demonstra através de estudos, ensaios ou de outra forma, a sua capacidade para 
satisfazer eventuais alegações, bem como evidenciar a submissão e respectiva autorização pela autoridade 
competente, de eventuais alegações, de acordo com a legislação em vigor. Exemplo: dossier técnico associado aos 
ensaios e determinações que comprovem que o produto ou serviço cumpre com a alegação associada. 

A eficácia da determinação dos requisitos relacionados com P&S pode ser verificada através de: 

 Indicadores de análise do desempenho dos processos e indicadores de desempenho dos processos, 
relacionados com as caraterísticas do P&S; 

 Elogios; 
 Reclamações de clientes, consumidores ou utilizadores; 
 Produtos devolvidos; 
 Recolhas de mercado determinadas pelas autoridades competentes; 
 Estudos de mercado; 
 Outros mecanismos de retorno de informação do cliente. 

Ligações Relevantes: 

 8.1 Planejamento e controle operacional 
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 8.5 Controle da produção e da prestação do serviço 
 9.1.2 Satisfação do cliente 

Comparação com a Edição Anterior (ISO 9001:2008): 

Esta seção corresponde a 7.2.1 da ISO 9001:2008, com algumas alterações. 

Clarifica-se que os requisitos devem ser determinados para os P&S oferecidos pela Organização, ou seja, os que 
foram incluídos no âmbito de aplicação do SGQ e que constam da sua oferta, podendo estar incluídos em 
catálogos, folhetos de produtos, etc. A norma clarifica agora que se aplica à determinação dos requisitos do P&S 
na sua globalidade, incluindo os legais e os considerados necessários pela Organização, retirando a referência 
explícita a requisitos de cliente não declarados ou para atividades posteriores à entrega, que são tratados na seção 
8.2.3, dado que agora a determinação dos requisitos dos produtos é abrangente. 

A norma inclui agora a necessidade da Organização conseguir cumprir as alegações que faz sobre os P&S que irá 
disponibilizar aos clientes. 

A aplicação do requisito 8.2.1 poderá ter mais potencial de desenvolvimento nas empresas de serviços e noutras 
onde não existe uma cultura de especificação das características dos serviços. O mesmo se passa na componente 
de serviço dos produtos, onde é frequente não existir uma especificação clara de prazos e tempos de resposta e 
outras características. Em 8.5.1, para o controle da produção e prestação do serviço, é requerida informação 
documentada com as caraterísticas de P&S. 

A sistematização dos requisitos, incluindo alegações, poderá também antecipar potenciais constrangimentos 
quando da colocação de produtos ou prestação de serviços em novos mercados. 

 

8.2.3 Revisão dos Requisitos Relacionados com Produtos e Serviços 
 

8.2.3.1.  Atender os Requisitos de Produtos e Serviços 

 

Aplicação: 

A Organização deve assegurar que tem capacidade para cumprir com os requisitos dos P&S que vai propor aos 
clientes, antes de assumir compromissos, ou seja antes de apresentar uma proposta, efetuar um contrato ou 
aceitar uma encomenda. Para  tal, a Organização deve rever, na medida relevante, a capacidade de cumprir com 
todos os requisitos. 

A revisão deve incluir os requisitos expressos pelo cliente, incluindo os definidos para as atividades de entrega e 
posteriores à entrega, os requisitos não declarados pelo cliente mas necessários para a utilização especificada ou 
pretendida, quando conhecida, requisitos definidos pela própria Organização, requisitos legais que  sejam 
aplicáveis aos P&S a fornecer, e os requisitos contratuais ou de encomenda que tenham sido alterados. 

Sintetizando com alguns exemplos, para além dos requisitos técnicos associados ao P&S a fornecer, a Organização 
deve assegurar que considerou os requisitos associados a prazos de entrega, garantias, condições de pagamento, 
assistência pós-venda, documentação solicitada, como por exemplo, boletins de análise, fichas técnicas e de dados 
de segurança de produtos, declarações de desempenho, manual de instruções, condições da prestação do serviço, 
e outras possíveis obrigações contratuais acordadas. 
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Um aspecto importante que a ISO 9001:2015 continua a salvaguardar é a necessidade de confirmar, antes da 
aceitação de fornecer, os requisitos expressos pelo cliente de forma não documentada. 

A norma mantém como nota situações em que uma revisão formal pode ser impraticável para cada encomenda, 
como exemplo as vendas na internet. Nestes casos, a revisão pode contemplar a disponibilização de informação 
relevante acerca do produto, tal como catálogos. 

Em resultado desta análise, a Organização deve ser capaz de responder à questão: tenho a capacidade de entregar 
o produto e prestar o serviço nas condições requeridas? 

O resultado desta revisão, e de quaisquer novos requisitos para P&S, deve ser mantido como informação 
documentada. 

O momento e a forma como diferentes Organizações assumem, perante o cliente, o compromisso de vender um 
produto, depende da interface da Organização com o cliente, da sua atividade e da complexidade dos P&S que 
fornece. 

Nas transações entre Organizações há, habitualmente, um pedido ao qual a Organização responde com a 
apresentação de uma proposta, constituindo-se esta como o compromisso de fornecer o produto ou o serviço. 
Nos casos de transações entre empresas, também poderá ser necessário o preenchimento de cadernos de 
encargos, que formalizam o comprometimento da empresa com o cumprimento das especificações do cliente. 

Nas transações diretas com o consumidor, como a venda ao público, é muito frequente um compromisso informal, 
pois a comunicação verbal é o meio de comunicação privilegiado. 

Noutras situações, o compromisso é implícito. É o caso das máquinas de vending ou de um parque de 
estacionamento, em que a Organização se compromete a vender pelo simples fato de colocar os bens à disposição 
ou ter o parque de estacionamento aberto. Nestas situações, pode ser complementado por informação ao cliente 
ou regulamentos. 

Para encomendas ou contratos de grandes dimensões ou complexidade é frequente existir documentação 
associada à revisão e modificação antes do envio do orçamento ou proposta. Por outro lado, para encomendas 
simples pode ser suficiente verificar o nível de estoque ou os prazos de entrega e registrar a alocação, que é o caso 
para vendas através da internet, em que o processo de revisão pode ser automatizado. 

A necessidade de definir responsabilidades e autoridades para aprovar o compromisso de fornecer um produto ou 
serviço depende da complexidade do mesmo, podendo ser necessário, por vezes, a intervenção de vários níveis 
hierárquicos. 

Noutros casos, podem ser aceitáveis aprovações apenas pelo colaborador que recebeu a encomenda. 

Nos casos em que não exista a confirmação do orçamento ou proposta, a Organização deve registrar os dados 
relevantes para evidenciar que ficou claramente estabelecido o conteúdo do acordo com o cliente. 

A eficácia deste processo pode ser demonstrada pelo número de alterações de encomendas, demoras e atrasos, 
reclamações de clientes, produtos devolvidos, outros mecanismos de retorno de informação do cliente que possam 
ser atribuíveis a problemas durante a fase de revisão. 
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8.2.3.2.  Reter Informação Documentada 

 

Demonstração de Conformidade: 

A informação documentada demonstra que as encomendas são alvo de revisão eficaz, podendo estar em qualquer 
formato (papel, eletrônico ou outro), como por exemplo através de mensagens de correio eletrônico, notas 
manuscritas, metodologias de programação da produção, etc. Em algumas Organizações a revisão é realizada com 
base numa metodologia documentada ou com recurso a listas de verificação. 

A Organização demonstra que a revisão é efetuada antes de se comprometer com o fornecimento do produto ou 
serviço. 

A Organização demonstra que considera alterações aos requisitos legais associados aos P&S e outros requisitos 
que não sejam especificados pelo cliente, mas necessários para a utilização especificada ou pretendida neste 
processo de revisão, incluindo as suas alterações relevantes. Exemplo: através das fichas técnicas ou especificações 
que contemplam os requisitos legais aplicáveis aos P&S, disposições sobre a forma de utilização do produto, 
resultados de revisão de atualização de requisitos legais, etc. 

Quando o pedido do cliente não é documentado, a Organização assegura a sua confirmação antes da aceitação. 
Esta confirmação pode ser informação documentada como fax, correio eletrônico, carta, etc. ou verbal como no 
caso da restauração. 

Em auditoria, a conformidade pode ser demonstrada em entrevista, através de resposta a questões colocadas pela 
equipe de auditoria ou análise documental. Exemplo: análise de um pedido de cliente e seu tratamento até à 
expedição, análise de um contrato ou caderno de encargos, tratamento de uma encomenda e expedição para esse 
cliente e observação. 

Ligações Relevantes: 

 7.4 Comunicação 
 9.1.2 Satisfação do cliente 

Comparação com a Edição Anterior (ISO 9001:2008): 

Esta seção corresponde a 7.2.2 da ISO 9001:2008 com poucas alterações. 

Explicita quais os requisitos a serem revistos: especificados pelo cliente, incluindo os especificados para entrega e 
atividade pós entrega, e os não especificados, ou seja, não declarados pelo cliente mas necessários para o uso 
especificado ou pretendido quando conhecido, que na edição anterior da norma eram tratados em 7.2.1 

Para além de manter registros dos resultados da revisão, é necessário manter registros sobre novos requisitos. 
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A obrigação de atualizar a informação documentada e de manter as pessoas informadas quando existam 
alterações aos requisitos dos produtos e dos serviços passou para uma nova seção 8.2.4. 

A aplicação deste conteúdo em Organizações que tenham uma cultura informal no processo de venda, não é 
limitativa da sua forma de atuar, mas encerra uma oportunidade para identificar e introduzir mecanismos 
adequados de revisão da oferta que permitam verificar antecipadamente a capacidade da Organização de cumprir 
os compromisso que estabelece com o cliente. 

A retenção de informação documentada sobre novos requisitos é importante para a subsequente provisão, bem 
como para qualquer situação de conflito que se venha a verificar com o cliente. 

 

8.2.4 Mudanças nos Requisitos para Produtos e Serviços 

 

Aplicação: 

Os requisitos para P&S podem ser alterados por iniciativa do cliente, por necessidade da Organização ou por 
imperativos legais. Nesta situação, a informação documentada deve ser atualizada de modo a manter a sua 
conformidade face aos requisitos alterados. 

As alterações por iniciativa da Organização podem ter que ser previamente comunicadas ao cliente para aceitação 
por parte deste e, só depois poderão ser implementadas, como por exemplo, alteração de um formador ou 
alteração de um ingrediente utilizado na formulação de um produto. 

Em situação de alterações associadas a requisitos legais, por vezes o legislador permite a comercialização do 
produto até esgotar as existências, como por exemplo, alterações na rotulagem de produtos. 

Normalmente, as Organizações que celebram contratos formais com os clientes formalizam adendos aos mesmos 
em situação de alteração de requisitos. Outras Organizações poderão apenas documentar essas alterações através 
de fax, carta, ou mensagem de correio eletrônico. 

A Organização deve manter as pessoas consideradas relevantes, informadas sobre os requisitos alterados. Esta 
informação deve ser comunicada formalmente através de informação documentada atualizada, ou pode ser 
necessário desenvolver outras ações de comunicação ou mesmo de formação, onde participem as pessoas que são 
responsáveis pela aplicação dos requisitos alterados. 

Demonstração de Conformidade: 

As alterações às encomendas ou contratos são registradas e mantidas. As alterações,  como prazo de entrega, 
características do P&S, eventuais custos e preços devem ser avaliados e comunicados ao cliente para confirmação 
da alteração. 

A Organização corrige eventual informação documentada relevante. 
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A Organização evidencia que as alterações aceitas são comunicadas e conhecidas pelas funções relevantes para a 
sua aplicação. 

Em auditoria, a conformidade pode ser demonstrada em entrevista, através de resposta a questões colocadas pela 
equipe de auditoria, análise documental e observação, por exemplo, de um pedido de alteração de um requisito. 

Exemplos: 

 Existência de adendos em contratos; 
 Evidência de comunicação do cliente ou ao cliente de requisitos alterados; 
 Especificações de produtos e serviços atualizadas face a requisitos alterados; 
 Pessoas informadas sobre requisitos alterados e evidenciaram a sua aplicação. 

Ligações Relevantes: 

 6.3 Planejamento das alterações 
 7.5 Informação documentada 
 8.3 Design e desenvolvimento de produtos e serviços 
 8.5.6 Controle das alterações 
 9.1.2 Satisfação do cliente 

Comparação com a Edição Anterior (ISO 9001:2008): 

Esta seção da ISO 9001:2015 corresponde a 7.2.2 da versão de 2008, relativa a alterações de requisitos nos P&S, 
que é agora autonomizada numa seção própria, para reforçar os requisitos associados à gestão das mudanças na 
Organização 

A aplicação desta seção poderá ter um impacto positivo nas Organizações ao contribuir para que estas mantenham 
a informação documentada atualizada sobre os P&S. 

 

Ferramenta Saída 

  

  

  

  
 

8.3 Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços 
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Resultados Pretendidos: 

Deve haver uma abordagem sistemática para controlar as atividades de projeto e desenvolvimento de produtos. 
Isso envolverá o planejamento dos projetos, que deve incluir etapas de projeto, revisão, verificação e atividades de 
validação. Embora não exigido pela ISO 9001:2015, um documento comum produzido é um plano de projeto, 
que descreve como o projeto será gerenciado durante todo o processo de projeto. 

 
8.3.1 Generalidades 

Resultados Pretendidos: 

Estabelecer e manter processos, ou seja, com entradas, saídas e responsabilidades declaradas e implementadas, e 
se possível, estabelecendo indicadores para este processo (KPI’s) que estejam amarrados aos objetivos da qualidade 
e aos resultados do negócio. 

Aplicação: 

O projeto e o desenvolvimento é um processo para definir as caraterísticas dos produtos e serviços, que asseguram 
que o seu fornecimento atenda satisfatoriamente as necessidades e expectativas dos clientes, implícitas, explícitas 
ou mesmo desconhecidas. 

Um processo de projeto e desenvolvimento procura a completa determinação prévia dos requisitos aplicáveis e a 
verificação a tempo da sua conformidade, diminuindo a probabilidade de ocorrência de problemas em fases 
posteriores. 

Contribui para o aumento da satisfação do cliente, bem como para a melhoria do desempenho organizacional. 

A ISO 9000:2015 define em 3.4.8 “projeto e desenvolvimento” como “um conjunto de processos que 
transformam requisitos de um objeto em requisitos mais detalhados desse objeto”. Esclarece, ainda, que “os 
requisitos que constituem as entradas [inputs] (…) podem ser expressos de uma forma mais superficial e geral do 
que os requisitos que constituem as saídas [outputs] do projeto e desenvolvimento”. Esta distinção é fundamental 
para se entender o ponto 8.3.4 Controle do projeto e desenvolvimento, como veremos adiante.  

Esta seção poderá não se aplicar a Organizações que se limitam ao fornecimento de produtos e serviços, cujos 
processos de realização estão previamente definidos, e em que as especificações do produto ou serviço a fornecer 
estão previamente demonstradas. 

Neste caso, é altamente provável que lhe sejam aplicáveis os requisitos de controle de mudanças no projeto e no 
desenvolvimento. 

A norma exige que uma Organização que opere esta “transformação” de necessidades ou expectativas em 
especificações do produto ou do serviço, deve estabelecer, implementar e manter um processo de projeto e 
desenvolvimento que seja adequado para assegurar o seu subsequente fornecimento. 

O pensamento baseado em risco leva também a que se considerem eventuais consequências potenciais de falhas, 
em função da natureza dos produtos e serviços, na capacidade de cumprir os requisitos funcionais, de desempenho 
e de conformidade legal. 

Esta fase de determinação dos requisitos essenciais deve assegurar que as entradas são adequadas e completas 
para o projeto e desenvolvimento, claras e não contraditórias, prevenindo insucessos no processo. Casos existam 
entradas conflitantes, as mesmas devem ser resolvidas antes de se iniciarem as atividades planejadas subsequentes. 

A ISO 9001:2015 esclarece que as entradas devem ser adequadas aos propósitos das atividades planejadas para 
projeto e desenvolvimento. As entradas também devem ser completas e sem ambiguidades. Entradas de projeto 
e desenvolvimento conflitantes devem ser analisadas e solucionadas. 

Por fim, a ISO 9001:2015 estabelece que a organização deve manter registros como evidência das informações de 
entrada usadas no processo. Toda essa informação documentada gerada nesta etapa deve ser retida pela 
Organização, para efeitos de revisão, verificação e validação. A sua retenção pode também ser relevante para 
efeitos de acervo de conhecimento para processos futuros, demonstração a partes interessadas como clientes, 
entidades de qualificação e homologação de produtos, etc. 
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Demonstração de Conformidade: 

Deve haver uma abordagem sistemática para controlar as atividades de projeto e desenvolvimento de produtos. 
Isso envolverá o planejamento dos projetos, que deve incluir etapas de projeto, revisão, verificação e atividades de 
validação. Embora não exigido pela ISO 9001:2015, um documento comum produzido é um plano de projeto, 
que descreve como o projeto será gerenciado durante todo o processo de projeto. 

As entradas de projeto e desenvolvimento podem incluir especificações do cliente, requisitos legais, informações 
dos projetos anteriores, considerações orçamentárias, etc. Cada organização deve decidir como o projeto será 
desenvolvido, mas a saída precisa ser verificada em relação aos requisitos de entrada de projeto. Portanto, a saída 
precisa estar em um formato que permita a verificação. As saídas típicas incluem desenhos, especificações, 
instruções, cronogramas, manuais do usuário, etc. 

A validação deve ser realizada para garantir que o produto possa atender aos requisitos do seu projeto – por 
exemplo, teste de um protótipo de unidade de ar condicionado para garantir que ele mantenha a temperatura 
desejada nas condições operacionais definidas, antes do início da produção em massa. A validação deve, sempre 
que possível, ser concluída antes da entrega. Os resultados do processo de validação e quaisquer ações precisam 
ser mantidos como informação documentada. Tipicamente ela pode incluir resultados de testes, resultados de 
protótipos, testes de usuários, etc. As mudanças nos requisitos de projeto podem ocorrer a qualquer momento e 
como resultado de diversos fatores. 

Elas também podem impactar significativamente no projeto em andamento. Qualquer mudança no projeto deve 
ser revisada, verificada e validada, quando necessário. As mudanças de projeto precisam ser identificadas e 
mantidas como informação documentada. 

Comparação com a Edição Anterior (ISO 9001:2008): 

Esta cláusula segue grande parte da cláusula 7.3 da ISO 9001:2008, mas com estrutura e requisitos mais claros 
sobre o planejamento do projeto e desenvolvimento, consideração das necessidades dos clientes e informação 
documentada (cláusula 8.3.2). 

Para as entradas de desenvolvimento e projeto, um conjunto mais amplo de entradas, incluindo considerações de 
recursos e consequências potenciais de falhas (cláusula 8.3.3). São estabelecidos requisitos claros para a retenção 
de informação documentada (projeto). 

 

8.3.2 Planejamento de Projeto e Desenvolvimento 

Resultados Pretendidos: 

Demonstrar os estágios, as funções envolvidas (time de P&D), os recursos necessários (de dentro da empresa e de 
fora da empresa, liberados pela Direção ou função similar) e as devidas análises críticas, que deverão ser realizadas 
ao longo de todos os estágios do projeto e desenvolvimento de produtos. 

Aplicação: 

O planejamento deve incluir as etapas, entendidas como elementos que conduzem a resultados planejados, pré-
estabelecidos e que são passíveis de serem controlados... 

Nesta seção, a norma estabelece a necessidade de planejar as atividades a desenvolver, de acordo com as etapas 
e os controles por si determinados em função de um conjunto de dimensões, em que a primeira consiste na 
natureza, duração e complexidade das atividades.  

O planejamento deve incluir as etapas, entendidas como elementos do planejamento que conduzem a resultados 
planejados, pré-estabelecidos e que são passíveis de serem controlados. Estas atividades de controle podem 
coincidir ou consistir em revisões do projeto e desenvolvimento, pelo que devem igualmente constar do 
planejamento. 

Para além das etapas e das revisões, o planejamento deve também incluir os momentos e as atividades de 
verificação e validação, requeridas em 8.3.4. 
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Como qualquer outro planejamento, a cada atividade ou tarefa das etapas, revisões, verificação e validação, devem 
estar atribuídas pessoas, internas ou externas, com a qualificação adequada e utilizando meios apropriados, com 
responsabilidades e autoridades claras: quem faz, quem aprova um resultado ou saída, quem autoriza mudanças, 
etc. 

Deve ressaltar que a norma alerta para a eventual necessidade de envolver clientes e consumidores, por exemplo: 
na determinação de requisitos, na aprovação de resultados, avaliação de protótipos, de elementos de fornecimento 
de um serviço, etc. Caso sejam considerados, devem constar no planejamento. 

Apesar de não ser explicitado na norma, muitas Organizações recorrem cada vez mais a fornecimentos de serviços 
e produtos externos, como é o caso de empresas de marketing, comunicação, de fornecedores de materiais, de 
conhecimento técnico ou de serviços a incorporar no produto ou serviço. Para além dos controles exigíveis pelo 
impacto que aqueles possam ter, previstos em outras seções da norma, estes serão fornecimentos externos que 
deverão ser enquadrados no planejamento do projeto e desenvolvimento. 

Ao determinar as etapas necessárias e controles para projeto e desenvolvimento, considerar: 

 A natureza, a duração e a complexidade das atividades de projeto e desenvolvimento; 
 Se os grupos de clientes e usuários precisam estar envolvidos no processo de projeto e desenvolvimento; 
 O recurso interno e externo necessário para projeto e desenvolvimento de produtos e serviços 
 Os requisitos para o subsequente fornecimento de produtos e serviços 
 O nível de controle previsto para o processo de projeto e desenvolvimento por parte dos clientes e outras partes 

interessadas relevantes. 

Demonstração de Conformidade:  

O planejamento deve, ainda, considerar a necessidade de determinar requisitos para o subsequente fornecimento 
de produtos e serviços, tais como a forma de produzir e disponibilizar os produtos e serviços, assegurar a sua 
conformidade, serviço, atividades pós-venda, entre outros. Ou seja, a saída do projeto e desenvolvimento é um 
produto ou serviço caraterizado de modo adequado para poder ser fornecido, assegurando o cumprimento dos 
requisitos e a conformidade continuada. 

Um cronograma detalhado com todas as informações supracitadas neste parágrafo é uma evidência adequada 
para demonstrar o que é realizado e pedido nesta cláusula. Em tempo, requisitos para aquisição das matérias-
primas e insumos que serão utilizados no projeto, assim como o critério para a seleção dos provedores 
(fornecedores) devem estar definidos, e por fim, deve estar claro se o cliente ou outra parte interessada (pode ser 
a própria organização, por exemplo, no caso de um projeto e desenvolvimento ser realizado para a redução de 
custos de fabricação) irá compor o time/equipe do projeto. 

 

8.3.3 Entradas de Projeto e Desenvolvimento 

 

Resultados Pretendidos: 

Determinar com precisão os requisitos de entrada do projeto com precisão será fundamental para as próximas 
etapas de projeto e desenvolvimento. Dois exemplos são descritos abaixo: 

ENTRADA PROCESSO SAÍDA
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“a) Reduzir o custo de fabricação do produto “X” em 40%, com o objetivo de entrar no mercado de “Y” e 
superar a concorrência “Z”; 
b) Fabricar um produto com dimensões menores (em cm), objetivando a redução em até 20%, para que seja 
facilitada a sua utilização no produto do cliente “W”.” 

Aplicação: 

Neste ponto estabelece-se a necessidade da Organização determinar os requisitos essenciais, determinantes para 
a adequação ao uso, para os tipos específicos de produtos e serviços objeto de projeto e desenvolvimento. 

Neste ponto estabelece-se a necessidade da Organização determinar os requisitos essenciais, determinantes para 
a adequação ao uso, para os tipos específicos de produtos e serviços objeto de projeto e desenvolvimento. 

Independentemente da complexidade do processo de desenvolvimento e do tipo de produto, durante o 
planejamento, a organização deve determinar as informações de entrada para o processo de projeto e 
desenvolvimento. 

Para atingir este objetivo de descrever os requisitos essenciais, na extensão necessária à execução das atividades 
planejadas do projeto e desenvolvimento e à obtenção dos resultados pretendidos, a Organização deve considerar: 

Requisitos funcionais, isto é, o que o produto ou serviço proporciona ao cliente, consumidor ou utilizador, desde 
dimensões tangíveis, como características físicas, químicas ou biológicas, dimensões subjetivas, ou ainda o impacto 
na operação do cliente, no bem-estar ou segurança de utilizadores, etc.; e 

Requisitos de desempenho, ou seja, como cumprem os requisitos funcionais em termos de custo, benefício, 
confiabilidade, disponibilidade, continuidade, etc. 

O know-holl da própria Organização podem ser utilizados, nomeadamente através da experiência e informação 
resultante de atividades de projeto e desenvolvimento anteriores semelhantes, e das respectivas lições aprendidas. 

Um elemento importante a considerar na determinação dos requisitos essenciais é a conformidade legal e a 
conformidade com normas ou códigos de conduta que a Organização se tenha comprometido a implementar, e 
que sejam aplicáveis ao produto ou serviço. Muitas vezes estão associadas à segurança na utilização, seja alimentar, 
de integridade do utilizador, a impactos no meio envolvente, a cumprimentos de regras de trânsito de mercadorias 
em operações logísticas, a requisitos aplicáveis serviços de importação ou exportação ou a requisitos legais de 
destinos de exportação, entre outras. 
Demonstração de Conformidade: 

Para as entradas, é salutar buscar informações anteriores de projetos e desenvolvimento de produtos similares, 
como existia na empresa do ramo metalúrgico anterior que trabalhei, onde um projeto e desenvolvimento atual 
era sempre baseado no projeto e desenvolvimento anterior, tanto para a melhoria quanto para a inovação de 
produtos. 

Quando aplicável, é importante que os requisitos estatutários (da própria organização) e regulamentares (Portarias, 
leis, normas) estejam dentro do protótipo a ser fabricado no projeto e desenvolvimento. Cuidado ao projetar e 
desenvolver algo que não esteja dentro dos valores da empresa e da lei, e ainda, recomenda-se analisar, nesta 
etapa, as consequências potenciais das falhas que poderão surgir no produto a ser projetado e desenvolvido, 
realizando uma análise de risco com ou sem o uso da ferramenta do FMEA. 

As entradas de projeto e desenvolvimento podem incluir especificações do cliente, requisitos legais, informações 
dos projetos anteriores, considerações orçamentárias, etc. Cada organização deve decidir como o projeto será 
desenvolvido, mas a saída precisa ser verificada em relação aos requisitos de entrada de projeto. Portanto, a saída 
precisa estar em um formato que permita a verificação. As saídas típicas incluem desenhos, especificações, 
instruções, cronogramas, manuais do usuário, etc. 
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8.3.4 Controles de Projeto e Desenvolvimento 

 

Resultados Pretendidos: 

As atividades planejadas devem ser controladas na sua execução perante ao planejamento para verificar se os 
resultados pretendidos são atingidos. 

Aplicação: 

Como referido, as revisões e as atividades de verificação e de validação devem constar do planejamento e incidir 
sobre os resultados. Estes devem ser definidos para que as revisões, atividades de verificação e validação possam 
suportar decisões de aceitação ou de mudança dos resultados da etapa ou fase. 

A norma estabelece que as revisões devem ser “conduzidas para avaliar a aptidão dos resultados do projeto e 
desenvolvimento para satisfazer os requisitos” e que “as atividades de verificação devem ser conduzidas para 
assegurar que as saídas do projeto e desenvolvimento satisfazem os requisitos de entrada”. Este aspecto é muito 
importante porque estabelece a diferença, já expressa na versão anterior, entre revisão e atividades de verificação, 
sendo as primeiras orientadas para a avaliação dos resultados com base nos requisitos detalhados do produto ou 
serviço, e as segundas orientadas para os requisitos de entrada, os quais podem ser expressos de uma forma mais 
geral. 

A norma reformula a referência à verificação e validação, passando a utilizar a expressão atividades de verificação 
ou atividades de validação, o que se aproxima mais da realidade e previne interpretações literais de que apenas se 
exigiria uma verificação ou uma validação única. 

As atividades de validação devem incidir sobre os produtos e serviços resultantes do projeto e desenvolvimento e 
devem permitir demonstrar que estes satisfazem os requisitos para a aplicação especificada ou a utilização 
pretendida, ou seja, satisfazem as necessidades e expectativas de clientes, consumidores ou outras partes 
interessadas. 

Também deixa de haver referência a “onde quer que seja praticável, a validação deve ser completada antes da 
entrega ou implementação do produto”, o que significa que, por exemplo, um cliente pode participar nas 
atividades de validação. 

Na nota, a norma refere que as revisões, verificações e validações do projeto e desenvolvimento têm propósitos 
distintos, podendo ser conduzidas separadamente ou em qualquer combinação, conforme seja adequado aos 
produtos e serviços da Organização. 

Sempre que os resultados obtidos não permitam demonstrar a satisfação dos requisitos para a aplicação 
especificada ou a utilização pretendida, a Organização deve empreender ações, adequadas e proporcionais a cada 
circunstância, necessárias para resolver problemas identificados no decorrer das revisões e das atividades de 
verificação ou validação. 

Demonstração de Conformidade: 

Como é natural, a Organização deve determinar a informação documentada a ser retida, procedimentos, métodos, 
critérios de aceitação e registros, utilizada e gerada nestas atividades para demonstrar que os requisitos para o 
projeto e desenvolvimento foram atendidos e que os produtos e serviços são adequados para o uso pretendido.  

ENTRADA PROCESSO SAÍDA
CONTROLE 
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MUDANÇAS 

A informação documentada a ser retida deverá ser adequada para os riscos e oportunidades associados aos 
produtos e serviços, incluindo quaisquer requisitos legais associados ao seu desenvolvimento e atividades de 
verificação e validação, tais como homologações e autorizações para colocação no mercado, onde aplicável. 

Análise crítica, verificação e validação podem ser conduzidas conjunto ou separadamente, dependendo de como 
a organização planejou seu processo de projeto e desenvolvimento. 

A Organização deve reter informação documentada destas revisões e das atividades de verificação ou validação, 
isto é, deve conservar e manter sob controle os registros. 

Avaliação, verificação e validação de projetos, quando praticável, deve ser concluída antes da entrega ou 
implementação do produto / serviço. 

As análises críticas de projeto e desenvolvimento são necessárias, a fim de avaliar a capacidade dos resultados em 
atender aos requisitos. 

As organizações devem garantir que sejam tomadas todas as medidas necessárias para tratar os problemas 
identificados durante a avaliação, verificação e / ou validação. 

Atividades de análise crítica, desenvolvimento, verificação e validação de projeto têm propósitos distintos. Por 
conseguinte, elas podem ser realizadas separadamente ou em qualquer combinação; consoante com o que for 
mais adequado para produtos e serviços de uma organização. 

 

8.3.5 Saídas de Projeto e Desenvolvimento 

 

Aplicação: 

Não há referência para as saídas serem "em uma forma adequada para a verificação em relação às entradas de 
projeto e desenvolvimento” ou “aprovados antes de serem liberadas”. 

Devem incluir ou fazer referência a requisitos de monitoramento e de medição, bem como critérios de aceitação. 
E "especificar as características dos produtos/serviços essenciais para a sua finalidade e provisão segura e 
apropriada". 

 

8.3.6 Mudanças de Projeto e Desenvolvimento 

  

ENTRADA PROCESSO SAÍDA

ENTRADA PROCESSO SAÍDA
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Resultados Pretendidos: 

Em qualquer fase do projeto e desenvolvimento, desde a determinação das entradas, até às atividades de validação 
e após produção ou fornecimento do serviço, podem ser identificadas necessidades de mudanças. 

Aplicação: 

Todas as mudanças devem ser identificadas, analisadas criticamente e controladas para prevenir impactos adversos 
na conformidade com os requisitos especificados para os produtos ou serviços. 

A ISO 9001:2015 estabelece que a organização deve identificar, revisar e controlar as alterações feitas durante ou 
após o projeto e desenvolvimento dos produtos e serviços. Alterações de projeto são bastante comuns e por isso 
mesmo deve haver um controle para que as alterações de projeto não causem perda de conformidade do projeto 
com os requisitos de clientes ou outros requisitos definidos na entrada de projeto (conforme descrito em 8.3.3). 

As mudanças podem incidir sobre os pressupostos de partida, tais como as entradas, ou advir de necessidades de 
adaptação ao processo e às operações, pedidos do cliente, mudanças do enquadramento legal, revisões do 
processo de projeto e desenvolvimento, informação de análise e avaliação dos produtos e serviços, como por 
exemplo as reclamações, não conformidades, satisfação do cliente ou outras que determinam a necessidade de 
introduzir mudanças.  

O controle deve incluir informação documentada sobre as mudanças efetuadas, o resultado das revisões após as 
mudanças, a aprovação das mudanças por autoridade designada e a identificação das ações desencadeadas pela 
Organização, para se assegurar que não produzem impactos adversos. 

As mudanças a produtos e serviços podem determinar novos processos, de projeto e desenvolvimento pelo 
impacto que podem ter nos produtos e serviços e sua provisão. 

A implementação adequada dos requisitos desta seção da norma pode, nas situações mais complexas, levar à 
produção de muita informação e, frequentemente, à sua dispersão pelos meios de comunicação organizacionais 
diferentes ou fisicamente separadas. 

Uma boa prática consiste na definição da estrutura central de controle da informação documentada, utilizada e 
gerada pelas atividades de projeto e desenvolvimento e que preferencialmente fique em um único local para evitar 
dispersão e extravio.  

Seja em suporte de papel, estruturas lógicas em rede ou através de aplicações específicas, é boa prática dispor de 
um arquivo estruturado, organizado segundo a sequência planejada de atividades, facilitando não só a 
demonstração da conformidade mas a consulta para reutilização, se necessário. 

Alguns conhecimentos na área de gestão de projetos e a utilização, ainda que de forma simples, de ferramentas 
de gestão de projeto é recomendável as atividades de projeto e desenvolvimento, o planejamento, a alocação de 
pessoas a intervenções definidas, a gestão de progressos, o controle de datas e custos, os momentos de controle, 
a gestão de mudanças são práticas comuns da gestão de projetos. 

Note-se que para Organizações que forneçam serviços de média a longa duração, normalmente intitulados de 
projetos, e onde o projeto e desenvolvimento se desenvolve quase em paralelo com o fornecimento, esta 
recomendação torna-se quase uma boa prática indispensável. 

Para as Organizações que lidam com ambientes complexos e dinâmicos, ou que precisam de desenvolver produtos 
e serviços para necessidades e expectativas futuras ou desconhecidas e pretendem inovar, podem aprofundar os 
seus conhecimentos na gestão da inovação. 

Finalmente, uma última nota para aquelas Organizações que evitam a adoção de processo de projeto e 
desenvolvimento, por considerarem demasiado complexo para os seus produtos e processos, e insistem na sua 
não aplicação. Existem muitos modos de desenhar um processo adequado de projeto e desenvolvimento, podendo 
ser simples, atender aos requisitos desta seção, assegurar o controle e desenhar especificações de que permitem 
a produção e fornecimento subsequentes, assegurando a satisfação do cliente.  

Demonstração de Conformidade: 

Não há referência para “Controle de alterações ser verificada, validada e aprovada antes da implementação”. 
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No entanto, identificar, analisar e controlar as mudanças é necessário para garantir que não há nenhum "impacto 
adverso” em conformidade com os requisitos. 

Reter a informação documentada incluindo alterações: 

 Os resultados de avaliações; 
 A autorização das alterações; 
 As medidas tomadas para prevenir os impactos adversos. 

 

Ferramenta Saída 

  

  

  

  
 

8.4 Controle dos produtos e serviços oferecidos externamente 

 

Resultados Pretendidos: 

O objetivo principal deste requisito é garantir que os processos, produtos ou serviços adquiridos (por exemplo, 
componentes para o seu produto) garantam que você possa atender aos requisitos do cliente. 

 

8.4.1 Generalidades 

Resultados Pretendidos: 

Abrange todas as formas de serviço externo, compra de um fornecedor, acordo com uma empresa associada, 
terceirização de processos e funções. Determinar os controles que devem ser aplicados. 

Estabelecer critérios específicos para a avaliação e reavaliar, selecionar e monitorar o desempenho de fornecedores 
externos e manter informações documentadas sobre os resultados da avaliação de desempenho e monitoramento 
de reavaliação. 

Análise de risco destes processos, para refletir a capacidade dos prestadores externos "para fornecer processos ou 
produtos e serviços de acordo com as exigências". 
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Aplicação: 

Entende-se como fornecedor externo ao sistema de gestão da qualidade, qualquer Organização ou indivíduo 
externo à Organização que esteja a operar um processo ou parte dele, fornecer produtos e serviços para a 
Organização, ou diretamente para os clientes desta em seu nome. 

É importante para a identificação dos fornecedores externos ter claramente definido o âmbito, aplicabilidade e 
limites do sistema de gestão da qualidade da Organização. Por exemplo, uma empresa industrial que implemente 
o sistema de gestão da qualidade em uma das suas unidades fabris pode ter como fornecedor externo as outras 
unidades, se estas lhe fornecerem um produto ou prestarem um serviço.  

Em termos de atividade, o fornecedor externo poderá: 

 Fornecer parte de um processo produtivo: a estampagem ou tinturaria no caso de uma indústria têxtil, a 
galvanização ou pintura em uma indústria metalmecânica; 

 Fornecer um processo ou parte, diretamente ao cliente em nome da Organização; 
 O suporte a clientes em qualquer tipo de Organização, serviços de reparação de equipamentos, a instalação da 

TV por cabo nas instalações do cliente, a distribuição do correio; 
 Fornecer a totalidade ou parte de um processo necessário ao fornecimento dos produtos e serviços: atividades 

de projeto e desenvolvimento, manutenção da infraestrutura, operação de máquinas; 
 Montagem de uma cozinha em casa do cliente, entrega da encomenda 
 ao cliente; 
 Fornecer produtos e serviços para incorporação no produto e serviço a fornecer ao cliente: matéria-prima como 

areia para a indústria de cerâmica, fio para a indústria têxtil ou embalagens, componentes para um 
equipamento, etc. 

Em algumas situações, como no comércio eletrônico ou na comercialização de bens importados, a entrega é 
diretamente ao cliente sem a intervenção ou presença da Organização. Isto deverá ser tido em conta na aplicação 
desta seção. 

Esta seção da norma requer que a Organização estabeleça o controle adequado (ver 8.4.2) a aplicar a processos, 
produtos e serviços de fornecedores externos para assegurar que a saída do processo, o produto e o serviço estejam 
conformes com os requisitos para eles estabelecidos. Para tal, estes fornecedores externos devem ser sujeitos a 
critérios de avaliação, seleção, monitoramento do desempenho e reavaliação. 

A capacidade de um fornecedor externo fornecer processos, produtos e serviços conformes pode ser avaliada com 
base em diferentes fontes de informação e diversidade de metodologias, tais como uma matriz de avaliação da 
capacidade de influência, vínculo, dependência e a sua representatividade para com a Organização ou pelas 
referências do fornecedor, experiência ou realização de auditorias de 2ª parte, diagnósticos, entre outros. 

Demonstração de Conformidade: 

Como primeira etapa, é necessário ter confiança na entidade que fornece o processo, produto ou serviço. Deve 
haver alguma forma de processo de avaliação inicial, mas esta deve ser flexível, já que nem todos os fornecedores 
têm o mesmo impacto no produto/serviço final. Os critérios de seleção, avaliação e reavaliação de fornecedores 
devem ser determinados e aplicados. Os controles podem, então, ser implementados com base nos resultados da 
avaliação e os impactos relativos que eles podem ter (gestão de riscos) devem ser determinados e aplicados. 

Uma segunda etapa para garantir que o processo, produto ou serviço adquirido cumpra com os requisitos é 
fornecer todas as informações necessárias ao fornecedor. Ele não deve adivinhar o que é necessário, e a clareza é 
essencial, não apenas em termos de especificação do produto, mas também em termos de qualificação dos 
operadores, controles de qualidade, garantias da qualidade, documentações, prazos de entrega etc. 

A adequação dos requisitos de compra também deve ser verificada antes de comunicados ao seu fornecedor. A 
informação documentada típica pode incluir cotações de fornecedores, ordens de compra, contratos e registros 
de revisão associados. 

Uma terceira etapa é a verificação do processo, produto ou serviço adquirido. Isso pode ser feito por várias formas 
na fase de pré-expedição ou após a recepção – por exemplo, recepção de registros de inspeção ou teste, ou 
verificação de um certificado de conformidade do produto. Algumas organizações realizam auditorias dos seus 
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principais fornecedores ou testemunham testes de aceitação na fábrica. Outras atividades também podem incluir 
a verificação conjunta das instalações do cliente. 

Como uma quarta etapa, os fornecedores precisam ser reavaliados periodicamente (ou continuamente) contra 
critérios predeterminados. Os resultados das avaliações e reavaliações dos fornecedores precisam ser mantidos, 
por exemplo, na forma de referências, pedidos de testes, especificações de produtos, resultados de auditoria, 
dados de desempenho, taxas de defeitos, etc. 

Embora não seja um requisito da norma, algumas organizações optam por compilar uma lista de fornecedores 
aprovados para facilitar a referência. 

Comparação com a Edição Anterior (ISO 9001:2008): 

A ISO 9001:2015 abrange um terreno muito mais amplo do que a ISO 9001:2008 em termos de referência a 
processos, produtos ou serviços fornecidos externamente, em vez da cláusula existente sobre compras. Ela também 
estabelece os critérios de aplicação dos requisitos. 

 

8.4.2 Tipo e Extensão do Controle 

Resultados Pretendidos: 

A definição do controle a estabelecer deve suportar-se no pensamento baseado em risco. 

Aplicação:  

Esta seção requer que a Organização estabeleça um controle adequado a aplicar a processos, produtos e serviços 
de fornecedores externos, bem como aos próprios fornecedores externos, de modo a que estes não afetem 
adversamente a sua capacidade para fornecer consistentemente produtos e serviços conformes. 

A definição do controle a estabelecer deve suportar-se no pensamento baseado em risco. 

Nem todos os fornecedores externos apresentam o mesmo nível de risco para a Organização, variando em função 
do contexto daquilo que fornecem, pelo que deverão ser analisadas as potenciais consequências de não 
conformidades nos processos, produtos e serviços com a capacidade da Organização fornecer, consistentemente, 
produtos e serviços que vão ao encontro dos requisitos dos clientes e legais aplicáveis. O tipo de controle que já é 
assegurado pelo fornecedor é outro fator a considerar na hora de determinar os riscos para decidir os controles a 
efetuar, pelo que a Organização deve igualmente conhecer os controles aplicados pelo fornecedor e a sua eficácia. 

A Organização deve ter consciência de que os processos contratados permanecem sob o controle da Organização, 
devendo o controle ser adequado às potenciais consequências. 

Organizações com cadeias de fornecimento de elevada complexidade, poderão estabelecer, manter e implementar 
um procedimento para avaliar os seus fornecedores externos, tendo em conta o tipo de produto ou serviço 
fornecido, através de uma matriz de avaliação de risco de acordo com o impacto dos fornecedores externos na 
sua capacidade de assegurar a conformidade dos requisitos dos processos, produtos e serviços. 

Em função dos riscos determinados, a Organização define as atividades de controle a aplicar aos fornecedores e 
aos processos, produtos e serviços por eles fornecidos. Define também as atividades de verificação e outras 
atividades necessárias para assegurar que os processos, produtos e serviços fornecidos externamente cumprem os 
requisitos. 

Os critérios e até as metodologias para definir o controle dos fornecedores, verificação dos processos, produtos e 
serviços fornecidos externamente podem ser diferentes consoante o impacto do fornecimento na atividade da 
Organização. Os controles podem ser revistos periodicamente, em função do impacto dos processos, produtos e 
serviços, bem como o histórico da prestação dos fornecedores. 

A Organização define os controles a aplicar aos fornecedores externos e aos processos, produtos e serviços por 
eles fornecidos. 

A Organização assegura e demonstra que os processos contratados permanecem sob o seu controle. Para definir 
os controles, a Organização utiliza o pensamento baseado em risco e determina os impactos potenciais dos 
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processos, produtos e serviços fornecidos externamente na sua capacidade de cumprir os requisitos do cliente e 
legais. Considera também os controles aplicados pelo fornecedor. 

Determina as atividades de verificação e outras atividades necessárias para assegurar que os processos, produtos 
e serviços fornecidos externamente cumprem os requisitos. 

Demonstração de Conformidade: 

Certificar-se de que serviços providos externamente “não afetam adversamente sua capacidade para entregar 
consistentemente produtos e serviços em conformidade para seus clientes”. 

Produtos e serviços fornecidos externamente devem estar sob controle do sistema de gestão. Definir controles a 
serem aplicados a fornecedores e a saídas. 

Levar em conta: 

 Impacto potencial dos processos fornecidos externamente, produtos e serviços sobre a capacidade da 
organização para atender de forma consistente ao cliente e requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis; 
e 

 Eficácia dos controles aplicados pelos fornecedores. 

Atividades necessárias para garantir que processos, produtos e serviços fornecidos externamente atendam aos 
requisitos. 

Abordagem baseada no risco para determinar o tipo e a extensão dos controles aplicados aos fornecedores 
externos de processos, produtos e serviços. 

 

8.4.3 Informação para provedores externos 

Resultados Pretendidos: 

A organização deve assegurar a adequação dos requisitos que vai aplicar aos fornecedores externos antes de os 
comunicar e identifica os aspectos relevantes que a Organização deve comunicar aos fornecedores externos. 

Aplicação:  

Esta seção determina que a Organização assegure a adequação dos requisitos que vai aplicar aos fornecedores 
externos antes de os comunicar e identifica os aspectos relevantes que a Organização deve comunicar aos 
fornecedores externos. 

Em 7.4 são definidos requisitos para comunicação interna e externa que podem ser aplicados de modo integrado 
com os aqui expostos. Estes requisitos de comunicação podem também ser integrados nos processos onde são 
assegurados.  

Por exemplo, a comunicação dos requisitos pode ser feita através da informação dos códigos do artigo do 
fornecedor em catálogos, de especificações técnicas, cadernos de encargos ou desenhos técnicos. O grau de 
detalhe é variável, dependendo nomeadamente da importância e complexidade dos produtos e serviços.  

A informação sobre quantidades, prazos, locais de entrega e resultado do serviço, são igualmente requisitos a 
detalhar nos documentos de compra. No caso dos processos, a comunicação aos fornecedores dependerá em 
grande parte do conhecimento por parte da Organização relativamente aos produtos ou serviços a fornecer. 

Os requisitos de aprovação podem incluir procedimentos de verificação, planos de inspeção e ensaio, fazer 
referência a normas, definir equipamentos de medição e monitoramento a utilizar. 

Devem estar claramente estabelecidos os canais de comunicação com os fornecedores que podem variar em 
função dos temas a comunicar. 

É considerada uma boa prática a atualização periódica das especificações dos fornecedores e da documentação 
relevante especificada, tais como certificações de sistemas de gestão, de produtos ou outros. 
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A Organização demonstra a comunicação com os fornecedores externos relativos aos processos, produtos e 
serviços que fornecem, assegurando a comunicação dos requisitos determinados nesta seção, na medida aplicável. 

Exemplos: 

Onde relevante esta comunicação é suportada em informação documentada. 

Exemplos: encomendas, contratos, cadernos de encargos, ofícios, e-mails, atas de reunião com os fornecedores e 
qualquer tipo de Informação documentada comunicada ao fornecedor, relativamente ao método a implementar 
na avaliação do seu desempenho. 

Demonstração de Conformidade: 

A norma refere claramente qual a informação sendo comunicada, que deve incluir: 

 Os requisitos para os processos, produtos e serviços a fornecer, sua identificação ou descrição; 
 Os requisitos para a aprovação dos produtos e serviços, dos métodos, processos e equipamento e os requisitos 

para a liberação de produtos e serviços; 
 Competências ou qualificações requeridas para as pessoas; 
 Comunicação sobre as interações entre o fornecedor externo e a Organização; 
 Controle e monitoramento do desempenho do fornecedor externo que a Organização vai aplicar. 

Adicionalmente, quando a Organização, ou o seu cliente, tem a intenção de realizar as atividades de verificação 
ou validação nas instalações do fornecedor externo, estas devem ser comunicadas. 

Vale observar que a ISO 9001:2015 enfatiza a exigência de uma série de requisitos de fornecimento, sem incluir o 
requisito preço. É obvio que as organizações compradoras também buscam o melhor preço e vão fazer suas 
escolhas também com base em preço. No entanto, é importante que haja uma atenção especial para se evitar que 
a decisão de compra seja com base em preço, prática bastante comum especialmente em empresas que não tem 
cultura em gestão da qualidade e também comum em organizações que devam seguir legislações especificas para 
licitações e contratos da administração pública. Para isso, a empresa pode construir uma planilha com o histórico 
dos fornecedores, incluindo avaliação de fornecimento, a fim de ter informações para a tomada de decisão. 

 

Ferramenta Saída 

  

  

  

  
 

8.5 Produção e provisão de serviço 
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Resultados Pretendidos: 

Este requisito é destinado a garantir que as suas atividades e operações de produção sejam planeadas e conduzidas 
de forma controlada. Isso também pode incluir operações nas propriedades e instalações dos clientes. 

Há muitas maneiras diferentes de alcançar o controle, e os métodos podem incluir processos controlados, 
procedimentos, desenhos, especificações, instruções de trabalho, planos de qualidade, critérios operacionais e de 
processo. 

Aplicação:  

Este requisito se aplica a produtos que não podem ser verdadeiramente verificados até que estejam em uso (por 
exemplo, fósforos – a única maneira eficaz de testá-los é riscando-os). Um negócio deve ter confiança na 
capacidade do seu processo de entregar consistentemente e atender às expectativas do cliente. Os processos 
também podem exigir uma revalidação com certa frequência, porque as condições, pessoas e materiais podem 
mudar. 

É necessário manter informação documentada relevante para a validação do processo, que pode ser constituída 
de registros das qualificações do operador, materiais utilizados, equipamentos utilizados, métodos utilizados, 
ambientes de trabalho, etc. 

Em quase todas as organizações há a necessidade de identificar formalmente o produto ou serviço, e determinar 
o seu estado ou nível de prontidão em qualquer momento específico. Também pode ser necessário rastrear um 
produto ou serviço (por exemplo, para cumprir com requisitos legais). O objetivo principal consiste em evitar a 
utilização incorreta de produtos adequados ou impedir ou limitar a utilização de produtos inadequados. 

Em algumas indústrias, a rastreabilidade é um requisito para todo o ciclo de processamento e para auxiliar nos 
casos de recall. Nesses casos, a identificação exclusiva do produto precisa ser controlada e registrada. Há muitas 
maneiras diferentes de identificar e rastrear produtos/serviços, tais como número de lotes, datas de fabricação, 
relatórios de inspeção, etiquetas codificadas por cores, locais de armazenamento específicos, códigos de barras, 
relatórios de serviço, números de trabalhos, números de projetos/relatórios, números de peças, informações de 
configuração, etc. 

Algumas organizações utilizam propriedades intelectuais ou produtos (por exemplo, patentes) fornecidos pelos 
clientes. Nesses casos é necessário assegurar que o que foi fornecido é adequado para a aplicação pretendida e, 
posteriormente, que é utilizado corretamente e protegido contra perdas ou danos. Para apoiar este fato, podem 
ser necessários registros de recebimento, inspeção, uso, perda, dano ou retorno (novamente há requisitos claros 
estabelecidos para a retenção de informação documentada). 

O produto precisa ser preservado – desde as matérias-primas, passando pela recepção, armazenagem e 
processamento até o produto acabado entregue no ponto de entrega. O objetivo é garantir a adequação contínua 
da utilização. 

No setor de serviços, isso também pode incluir a preservação de dados ou relatórios em mídia eletrônica. Ao 
planejar a preservação dos produtos, devem ser consideradas as necessidades dos clientes e agências reguladoras, 
bem como os requisitos de identificação, manipulação, embalagem, armazenagem e proteção. O tipo de produto 
naturalmente ditará a infraestrutura e os controles necessários. Os alimentos congelados, por exemplo, exigirão 
armazenagem refrigerada e serão regidos por regulamentação específica, enquanto outros produtos podem exigir 
apenas a proteção contra a luz solar direta. 

Demonstração de Conformidade: 

A documentação pode incluir procedimentos e critérios de armazenagem, registros de recepção e emissão, 
registros para demonstração da conformidade legal, datas de validade, mercadorias danificadas ou perdidas, 
devoluções, etc. 

Comparação com a Edição Anterior (ISO 9001:2008): 

A ISO 9001:2015 traz muita coisa similar em conteúdo e intenção para os requisitos existentes na ISO 9001:2008. 
A principal alteração é com as duas cláusulas adicionais (“8.5.5 Atividades pós-entrega” e “8.5.6 Controle de 
mudanças”), agora muito mais claramente definidas e especificadas. 
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8.5.1 Controle da Produção e Fornecimento de Serviço 

Resultados Pretendidos: 

A Organização deve assegurar o controle da produção e da prestação dos produtos e serviços para que sejam 
atingidos os resultados pretendidos e sejam entregues produtos e serviços conformes, quer estes possam ser 
verificados ou não através de monitoramento ou medição subsequente. 

As condições controladas a considerar incluem todas as atividades desenvolvidas e os recursos usados na produção 
e fornecimento do produto e na prestação do serviço, antes, durante e depois da liberação dos produtos e serviços. 

Aplicação:  

A Organização produz e fornece produtos e serviços sob condições planejadas e controladas, que assegurem e 
demonstrem a sua conformidade, incluindo as atividades pós entrega? 

As seções 8.6 e 8.7 definem requisitos adicionais para a liberação de produtos e serviços e para o controle das 
saídas não conformes, quer sejam produtos e serviços finais, iniciais ou intermediários. 

 As seções 8.5.2 a 8.5.6 contêm requisitos adicionais para o controle da produção e prestação do serviço. 

De acordo com o planejamento e controle operacional, podem ser identificados processos de produção e de 
fornecimento de serviço em que às atividades neles contidos se apliquem as condições controladas indicadas nas 
alíneas de a) a h) da seção 8.5.1. Recomenda-se a aplicação do pensamento baseado em risco para determinar o 
grau de planejamento e controle apropriado. 

É no planejamento e controle operacional que se estabelece a base para a gestão e controle das atividades que 
serão desempenhadas, para assegurar o cumprimento das características dos produtos a serem produzidos e 
fornecidos   os serviços a serem prestados (ver 8.2 e 8.3). 

Esta seção especifica quais as condições controladas aplicáveis. Existem muitas formas diferentes para se realizar 
o controle das condições, que podem incluir um ou mais dos seguintes exemplos, ou uma combinação dos 
mesmos: 

 Controle dos processos e dos seus parâmetros nas diferentes fases e condições de realização, incluindo 
atividades de monitoramento e medição aplicadas em etapas adequadas, com critérios de aceitação definidos 
e as subsequentes atividades de liberação, de entrega e posteriores à entrega; 

 Procedimentos, planos de inspeção e ensaio, protocolos de realização de serviços; 
 Planos de trabalho; 
 Planos da qualidade; 
 Desenhos; 
 Especificações do produtos e serviços de acordo com a fase de transformação em que se encontra; 
 Instruções de trabalho que definam os critérios e métodos de operação e controle, critérios de processo ou 

critérios operacionais; 
 Especificação da infraestrutura e ambiente adequados para a operacionalização dos processos de produção e 

de fornecimento do serviço; 
 Especificação da competência requerida para as pessoas com funções associadas à produção ou à prestação 

do serviço e, na medida aplicável, dos requisitos de qualificação das pessoas; 
 Especificação dos recursos de monitoramento e de medição. 

A ISO 9001:2015 requer a validação e revalidação periódica da capacidade dos processos de produção e 
fornecimento de serviços atingirem os resultados planejados, sempre que não se consiga verdadeiramente verificar 
a sua conformidade antes de utilização - os designados processos especiais. 

A revalidação periódica dos processos especiais é necessária porque as condições de produção, pessoas e materiais 
utilizados podem mudar. Nestes casos, a informação documentada relevante para a validação ou revalidação é 
requerida, consistindo, por exemplo, em procedimentos, qualificações de competências, equipamentos e materiais 
utilizados e condições de utilização. 
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Estes tipos de processos são comuns nos serviços em que o fornecimento e o consumo coincidem no tempo, ou 
em que a execução e controle devem ser assegurados por pessoas qualificadas e suportadas em protocolos 
padronizados.  

Na produção aplicam-se desde sempre aos casos em que as atividades de monitoramento e medição não são 
suficientes para assegurar o correto desempenho do produto. 

O planejamento associado aos processos de produção e prestação do serviço assume, assim, formas muito 
diversificadas em função do contexto e necessidades da Organização, sendo possível atender aos requisitos desta 
seção de diferentes modos. 

As Organizações com produções associadas a produtos e serviços padronizados e estáveis no tempo reveem os 
respectivos processos apenas quando há mudanças no processo produtivo, no produtos e serviços ou nas 
condições que o possam afetar. O planejamento mantém-se estável no tempo, adaptado ao sistema de gestão da 
qualidade da Organização, e apenas responde a mudanças deste ou a melhorias. 

Nas Organizações com produções associadas a produtos e serviços não normalizados, em que há diferenças no 
tempo, na procura dos produtos e serviços, nas características dos produtos e serviços, como é tipicamente o caso 
da construção ou da consultoria, os respectivos processos são também estabelecidos, implementados e sujeitos às 
mesmas mudanças que as referidas no exemplo dado no parágrafo anterior. Contudo, é possível que seja 
necessário realizar revisões a este planejamento, adaptando a cada novo produto ou serviço. 

Sendo os processos de produção e prestação do serviço centrais para o alcance dos resultados pretendidos do 
sistema de gestão da qualidade, o controle das mudanças e a sua melhoria (ver 4.4) é particularmente relevante 
para a Organização, pelo que são aqui apresentadas algumas boas práticas a este respeito. 

Demonstração de Conformidade: 

O controle das mudanças é tratado em 8.5.6. Convém relembrar que é boa prática manter uma vigilância sobre 
todas as mudanças, principalmente as externas, que possam interferir no planejamento das atividades e afetar o 
alcance dos resultados. 

Deve associar-se sempre as mudanças previstas na organização (6.3) com estes processos de modo a prever 
impactos negativos nas mudanças pretendidas. 

A norma mantém o foco na melhoria da eficácia, mas a análise dos processos permite também a melhoria da 
eficiência, se isso for determinado pela Organização como relevante. 

Estes processos devem ser melhorados com base na informação das não conformidades de processo, produto ou 
serviço, reclamações e outras insatisfações de clientes ou outras partes interessadas, resultados da avaliação do 
desempenho e conhecimento organizacional.  

As melhorias devem ser introduzidas de modo a eliminar a causa de problemas encontrados nestes processos. 

São evidências da aplicação eficaz deste requisito: 

Os resultados de controle, monitoramento e medição que demonstram que são entregues ao cliente produtos e 
serviços conformes. 

É disponibilizada informação documentada sobre as características do produto a ser produzido, do serviço sendo 
prestado, das atividades a serem desempenhadas e dos resultados a serem atingidos. 

Existem evidências de que os processos e as saídas estão aptos a cumprir os critérios de aceitação definidos, e que 
podem fornecer um produto e serviço conforme com os requisitos identificados, incluindo, se aplicável, a 
demonstração do cumprimento legal. 

Existem evidências de que os produtos e serviços cumprem os critérios de aceitação definidos para as atividades 
de monitoramento e de medição a que foram sujeitos. 

A infraestrutura e o ambiente são apropriados para a operacionalização dos processos. 

São identificados os processos especiais, ou seja, quaisquer processos em que a saída resultante não possa ser 
verificada através de monitoramento ou medição subsequentes.  
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É demonstrada a implementação de ações e ferramentas para prevenir o erro humano. Exemplos: sistemas 
antierro, redundâncias, Poka-Yoke. 

São disponibilizadas evidências das atividades de liberação. Exemplos: aprovação e liberação de produtos, 
validação de certificados, boletins de análise e controle do serviço ou produto. 

Existem evidências de verificação da entrega e de atividades posteriores à entrega. 

Nestas situações, é fornecida evidência objetiva que se estabelecem disposições apropriadas para validar esses 
processos, ou revalidar quando ocorrem mudanças, evidenciando os resultados da sua validação e revalidação.  

Quaisquer não conformidades de produtos e serviços e reclamações são analisadas para verificar se podem estar 
relacionadas com problemas na validação desses processos. 

Tendo em vista o controle dos processos, as suas mudanças e melhoria, na medida relevante, é demonstrada a 
análise crítica periódica do controle da produção e da prestação do serviço, aos níveis da informação documentada 
existente, dos recursos e competências disponibilizados, das atividades de monitoramento planejadas e das 
atividades de liberação (ex.: emissão de evidências de conformidade do produto técnico e legal), de entrega (ex.: 
montagem, local de prestação do serviço, instruções de utilização e transporte) e posteriores à entrega (ex: 
assistência técnica, responsabilidade civil e garantias). 

 

Ferramenta Saída 

  

  

  

  
 

8.5.2 Identificação e Rastreabilidade 

 

Aplicação:  

Na ISO 9001:2015, a identificação é um requisito que deve ser aplicado às saídas dos processos quando necessário, 
para assegurar a conformidade dos produtos e serviços. 

A aplicação de requisitos relativos à rastreabilidade é requerida na norma apenas quando se tratar de um requisito 
para a Organização, ou seja, determinada pelo cliente, regulamentada ou determinada como necessária pela 
Organização.  

A rastreabilidade é frequentemente alvo de não aplicabilidade, justificada nas Organizações para as quais este não 
é um requisito determinado. 
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A identificação aplica-se às saídas dos processos, ou seja, aos produtos e serviços nas diferentes fases de produção 
e prestação de serviços, aos componentes, constituintes ou lotes de produção desde a fase de recepção, aos 
produtos e serviços intermédios em que o controle é relevante para a conformidade do produto ou serviço final, 
bem como ao seu estado de verificação ou inspeção. 

Devem ser claramente definidos os critérios a utilizar bem como a extensão em que os produtos, serviços e 
processos devem garantir a rastreabilidade, caso seja um requisito. 

a) Identificação: 

A forma como a identificação é feita deve ser estabelecida de acordo com a natureza do processo, produto ou 
serviço, e com as efetivas necessidades dos utilizadores, incluindo as necessidades dos clientes, regulamentação 
e legislação aplicável. 

Os meios de identificação podem ser variados e aplicados em conjunto, tais como: 

 Inscrições, etiquetagem com referências, designações apropriadas; 
 Códigos de barras ou de cores; 
 Espaços e áreas dedicadas, identificadas para o efeito; 
 Informação documentada de acompanhamento do produto ao longo da produção e da prestação do 

serviço, intermediário e final, associados ao controle dos processos ou às atividades de monitoramento e 
medição; 

 Identificação do número, nome ou referência do projeto, atividade ou serviço; 
 Nome do ficheiro e controle de versões. 

A identificação pode ser determinada como necessária, não só para o uso pretendido ou especificado, como 
também para apoiar na resolução de eventuais ocorrências ou na definição de oportunidades de melhoria 
eficazes. 

Ressalva-se que alguns elementos integrantes da identificação de um produto podem ser requisitos do próprio 
cliente ou legais, tais como a data de validade ou o número de lote. 

b) Rastreabilidade 

A ISO 9000:2015 (3.6.13) define rastreabilidade como a “aptidão para seguir a história, aplicação ou 
localização de um objeto”. Acrescenta, ainda, que a rastreabilidade pode relacionar-se com: 

 A origem dos materiais e componentes; 
 O histórico do processamento; 
 A distribuição e localização do produto ou dos serviços após a entrega. 

A rastreabilidade é obrigatória quando contratualmente estabelecida, sujeita a requisitos legais ou quando for 
um requisito da própria Organização.  

A rastreabilidade especificada implica que esteja definida a informação documentada a manter, e respectivo 
conteúdo, de modo a possibilitar a recolha de informação necessária. 

A rastreabilidade pode ter de ser assegurada nos dois sentidos ou apenas num. Podemos necessitar de 
assegurar a rastreabilidade de uma matéria-prima ou dos constituintes do produto, ou fases da prestação do 
serviço ao longo da cadeia de produção e prestação do serviço até à entrega ao cliente ou consumidor final, 
incluindo atividades após entrega, se aplicáveis. 

Inversamente, podemos ter de assegurar, para um produto entregue ou serviço prestado, a rastreabilidade de 
todos os materiais e componentes à sua origem e às diferentes fases de processamento ou de prestação do 
serviço, incluindo as pessoas intervenientes. 

A rastreabilidade pode ser caracterizada da seguinte forma: 

 Processo dinâmico que gera informação documentada em todas as fases de realização de um produto ou 
serviço; 

 Permite conhecer a história dos produtos e serviços; 
 Exige transparência entre os vários intervenientes. 
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No contexto do serviço, a rastreabilidade pode incluir a necessidade de assegurar a identificação do responsável 
pela execução de uma determinada atividade num dado momento, de modo a conseguir, por exemplo, tratar 
reclamações de clientes ou demonstrar o cumprimento de restrições quanto ao tempo de trabalho, como no 
caso de motoristas de caminhões ou do pessoal de segurança dos aeroportos. 

A rastreabilidade é comum nos serviços de distribuição e transporte, pois permite acompanhar o percurso de 
entrega de um bem que foi encomendado. É frequente a existência de aplicações que permitem ao cliente 
seguir este percurso, bem como o envio de informação por e-mail dando nota desse percurso. 

1 A dos produtos para os consumidores: 

A rastreabilidade é um requisito frequente nos produtos e serviços com riscos para o utilizador. Em algumas 
situações, como no setor alimentar ou farmacêutico, a identificação das matérias-primas, os detalhes de 
processamento dos lotes de produção e os resultados de inspeção podem ser necessários para cumprir 
requisitos legais, ou para facilitar a resolução de problemas quando são identificados produtos não 
conformes durante ou depois da produção e entrega. 

2 Oportunidades resultantes da rastreabilidade: 

A rastreabilidade permite: 

 Bloquear a entrada ou retirada do produto do mercado no mais curto espaço de tempo e com o menor 
custo possível, evitando danos e protegendo a saúde pública; 

 Acessar a informação precisa e de rotulagem; 
 Fidelizar a confiança do cliente, cada vez mais exigente. 

Demonstração de Conformidade: 

A informação documentada relativa à rastreabilidade deve poder ser partilhada e estar facilmente acessível, 
quando necessário. Na medida necessária para o tratamento atempado dos riscos e implementação das ações de 
contingência, cada interveniente deve reter, individualmente, toda a informação documentada relativa a matérias-
primas, produtos, componentes, processos e serviços, bem como a produtos e serviços intermédios críticos para a 
conformidade do produto ou serviço final. 

A rastreabilidade deve ser testada regularmente para verificar a sua eficácia. Quando for crítica para assegurar 
recolhas de produto, comunicação ao mercado e autoridades de saúde, ou outras ações de contingência, as ações 
devem ser planejadas e testadas. 

Os requisitos do cliente e legais, relativos à identificação e à rastreabilidade dos produtos são determinados e 
cumpridos. Onde a rastreabilidade é um requisito, a Organização controla a identificação única das saídas e retém 
a informação documentada necessária para possibilitar a rastreabilidade. 

As práticas de identificação e rastreabilidade adotadas são as adequadas para os riscos determinados para a 
conformidade dos produtos e serviços. A Organização demonstra que as práticas relacionadas com identificação 
e a rastreabilidade, quando aplicável, são aplicadas a todas as saídas relevantes de processo.  

A verificação da identificação e rastreabilidade em todas as fases do processo de produção ou prestação do serviço, 
permite confirmar o cumprimento dos critérios estabelecidos. 

A Organização identifica as saídas de processo para assegurar a conformidades dos produtos e serviços. A 
Organização utiliza meios adequados para identificar estas saídas. 

A Organização identifica o estado das saídas dos processos em relação a requisitos de monitoramento e de 
medição. Quando necessário, é identificada a informação documentada, o seu estado e, quando aplicável, a sua 
rastreabilidade. 

Deve estar disponível e ser retida informação documentada da identificação das pessoas envolvidas, quando 
aplicável. 
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8.5.3 Propriedade dos Clientes ou dos Provedores Externos 

 

Resultados Pretendidos: 

Existe uma preocupação crescente da sociedade relativamente à fraude, roubo de identidade e uso abusivo de 
informação pessoal, pelo que a proteção dos dados pessoais deve ser considerada pela Organização nos critérios 
para proteção da propriedade do cliente ou do fornecedor externo, conforme apropriado. 

Aplicação:  

Existem muitas circunstâncias em que os clientes e fornecedores externos fornecem bens, informação, 
infraestrutura ou ambiente para alguma fase do processo de produção ou prestação do serviço. 

 O que está sendo fornecido pode incluir matérias-primas ou componentes para integrar o produto, informação 
(incluindo dados pessoais, informação confidencial, conhecimento, informação protegida por diretos de 
propriedade intelectual, patentes, etc.), equipamentos, instalações ou ambiente para operação dos processos. 

Nestas situações aplicam-se os requisitos desta seção, para assegurar que a propriedade dos clientes e fornecedores 
é protegida enquanto está sob controle e cuidado da Organização ou sendo utilizada por esta. 

É cada vez mais comum as Organizações terem acesso ou manterem dados pessoais dos clientes e fornecedores. 
A proteção de dados pessoais está legislada, pelo que, caso a Organização tenha informação pessoal de clientes 
e fornecedores, deve atender aos requisitos legais. 

Existe uma preocupação crescente da sociedade relativamente à fraude, roubo de identidade e uso abusivo de 
informação pessoal, pelo que a proteção dos dados pessoais deve ser considerada pela Organização nos critérios 
para proteção da propriedade do cliente ou do fornecedor externo, conforme apropriado. 

Deve ser dado especial cuidado à informação pública sobre os clientes e eventuais fornecedores que, salvo quando 
legislado, necessita de autorização do cliente.  

Muitas Organizações, para fins publicitários e de promoção, gostam de apresentar nas propostas, websites, 
artigos, etc., informação sobre quem são os seus clientes. Exceto quando essa informação é de domínio público 
ou requerida por lei, deve ser assegurada a autorização prévia do cliente ou do fornecedor. 

A aplicação desta seção da norma tem um impacto positivo e relevante no setor alimentar, onde é necessário 
estabelecer e assegurar um sistema exaustivo de rastreabilidade, que possibilite retirar do mercado, de uma forma 
orientada e precisa, qualquer produto que levante suspeitas, ou informar os consumidores e/ou os operadores 
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responsáveis pelos controles, evitando-se assim perturbações desnecessárias em caso de problemas com Segurança 
Alimentar. 

Se não for possível detectar a origem dos gêneros alimentares, o setor alimentar pode ficar comprometido.  

Exemplos: 

São exemplos de propriedade do cliente ou do fornecedor: 

 Matérias-primas ou componentes comprados pelo cliente e fornecidos à Organização para incorporação nos 
produtos; 

 Ferramentas e equipamentos disponibilizados à Organização para realização do produto ou prestação do 
serviço; 

 Instalações para a produção ou prestação do serviço, como cantinas, instalações fabris, a própria residência do 
cliente, etc.; 

 Conhecimento através de instruções, manuais de realização, especificações de produto, requisitos para controle 
de processo, contratos, etc., suportados ou não em informação documentada e informação da projeto e 
desenvolvimento do produto; 

 Informação ou propriedade intelectual do cliente ou do fornecedor externo a incorporar no produto ou no 
serviço da Organização; 

 Peças de vestuário entregues em uma lavandaria; 
 Pertences dos clientes deixados num quarto de hotel ou recolhidos e mantidos à guarda de um hospital; 
 Informações relativas a dados pessoais, em instituições bancárias, de saúde, educação, etc.; 
 Informações disponibilizadas a empresas de software e hardware informático. 

Demonstração de Conformidade: 

Para assegurar o controle da propriedade do cliente e do fornecedor, a Organização deve: 

 Identificar esta mesma propriedade; 
 Determinar a existência de requisitos do cliente, fornecedor ou legais aplicáveis; 
 Verificar o seu estado e adequação para o uso pretendido; 
 Assegurar práticas para sua proteção e salvaguardar, para que não se danifique ou deteriore e para que seja 

usada ou incorporada no fim pretendido. 

Quando a propriedade do fornecedor ou cliente se danifica, se perde ou é inadequada para ser incorporada no 
produto, é requerido que a Organização comunique a ocorrência ao seu dono e que mantenha registros da 
ocorrência. 

Seguindo o pensamento baseado em risco, é importante que a Organização determine os riscos e as potenciais 
consequências que deles podem advir por utilizar ou controlar a propriedade do cliente ou fornecedor.  

Pode ser importante tomar ações para prevenir ou mitigar esses riscos, como sejam a definição de disposições 
contratuais que regulem as responsabilidades e deveres entre as partes, a cobertura por seguros de 
responsabilidade, a definição de processos adequados para o controle e tratamento da propriedade do cliente, 
entre outros. 

A Organização identifica a propriedade do cliente ou do fornecedor externo, bem como os requisitos aplicáveis ao 
seu manuseamento e proteção. 

Existem processos adequados para verificar, proteger e salvaguardar a propriedade do cliente ou do fornecedor 
externo. 

A Organização retém informação documentada de comunicação com o cliente ou com o fornecedor externo, 
sempre que a propriedade do cliente se perde, danifica ou é tida como inapropriada para utilização. 
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8.5.4 Preservação 

  

Resultados Pretendidos: 

Os requisitos desta seção visam assegurar a preservação do produto e do serviço em todas as suas fases, para 
garantir a conformidade continuada com os requisitos e prevenir a sua deterioração, perda, extravio, roubo, 
mudança, obsolescência e validade. 

Aplicação:  

Os requisitos necessários para a preservação dependem do tipo de produtos e serviços, das suas características e 
dos seus processos de realização e prestação. 

Os requisitos de preservação determinam, normalmente, o tipo de embalagem e processo de embalamento, o 
acondicionamento dos produtos, as condições ambientais requeridas durante o processo de produção e da 
prestação do serviço, tais como temperatura, luz ou umidade.  

Outras características e condições necessárias para manter a integridade do produto podem, também, determinar 
requisitos para a sua armazenagem e transporte. 

Existem, frequentemente, requisitos do cliente e legais aplicáveis à preservação do produto, podendo também 
existir requisitos relevantes de outras partes interessadas. 

É o caso das Organizações que contratam o transporte, a distribuição e a comercialização dos seus produtos, em 
que os parceiros ou fornecedores determinam ou influenciam os requisitos.  

Os controles para garantir a preservação podem ser definidos em processos de projeto e desenvolvimento, 
podendo ser incluídos nos processos de realização através de planos da qualidade, instruções de trabalho ou outra 
informação documentada. 

Sempre que as condições de preservação visem garantir o adequado tratamento de riscos, é uma expetativa que 
as mesmas estejam suportadas em disposições planejadas, e que seja retida informação documentada que 
demonstre que as condições para a preservação foram asseguradas.  

São exemplos os registros de temperatura em câmaras de transporte e armazenamento, registros de controle de 
acessos, etc. 

Em nota a esta seção são referidas formas de garantir a preservação ou atividades em que as mesmas se podem 
aplicar, nomeadamente: 

 Identificação – evita trocas de produtos e o uso de produtos não conformes; 
 Manuseio – forma como devem ser manipulados os produtos para evitar danos, por exemplo com a utilização 

de equipamentos ou utensílios específicos; 
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 Controle da contaminação – para evitar a presença de materiais, substâncias ou organismos estranhos, 
indesejáveis. Por exemplo, restrição de acessos, armazenamento em áreas específicas, requisitos ambientais, 
processos de higiene e segurança, etc.; 

 Embalagem – forma de acondicionamento adequado; a embalagem é um dos meios habituais para preservação 
do produto e comunicação de informação sobre as condições de preservação: “manter em local seco”, “manter 
ao abrigo da luz”, “frágil”, “empilhamento máximo”, “este lado para cima”, “temperaturas de preservação”, 
“validade”, etc.; 

 Armazenamento – descrever como e onde deve ser guardado o produto e os seus constituintes, por exemplo, 
através do armazenamento em áreas designadas para o efeito, do dimensionamento e carga das prateleiras, 
das condições do armazém, da identificação, da aplicação de metodologias FIFO (first in first out), ou outras 
formas para controle e gestão de prazos de validade, etc.; 

 Transporte – definir condições de transporte controladas, para que as características e a integridade dos 
produtos sejam preservadas, recorrendo a caminhões ou containers com temperatura controlada, separação 
de produtos durante o transporte, etc.; 

 Transmissão – relaciona-se com os meios como a informação é transmitida e protegida, prevenindo riscos de 
perda, adulteração e proteção de informação (que pode incluir propriedade do cliente e fornecedor). São 
exemplos disso informação transmitida eletronicamente como pagamentos eletrônicos, correio eletrônico, 
ficheiros informáticos, informação disponibilizada em websites, etc.; 

 Proteção – identifica como é que o produto deve ser protegido. 

A Organização determina os requisitos do cliente, legais e outros requisitos de partes interessadas relevantes, 
aplicáveis à preservação do produto. 

Demonstração de Conformidade: 

A verificação do cumprimento destes requisitos é efetuada através de observação das atividades relacionadas com 
a preservação dos produtos e serviços e, quando aplicável, através de informação documentada associada, 
determinada como relevante para assegurar a preservação, como registros que demonstrem que a preservação 
decorre de acordo com as disposições planejadas. 

A Organização define especificações e determina os processos para assegurar a preservação do produto e a 
integridade do serviço, quando apropriado. 

As infraestruturas, os equipamentos, os materiais de acondicionamento e embalagem são adequados para 
assegurar a preservação. 

 

Ferramenta Saída 

  

  

  

  
 

8.5.5 Atividades Pós Entrega 
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Resultados Pretendidos: 

A Organização deve fornecer produtos e serviços sob condições controladas, incluindo a implementação de 
atividades posteriores à entrega, quando aplicável. 

Aplicação:  

O sistema de gestão da qualidade da Organização deve estar orientado no sentido de determinar e implementar 
o conjunto de atividades posteriores à entrega dos seus produtos e serviços considerando: 

 Os requisitos legais identificados, por exemplo, os relacionados com garantias e serviços complementares, como 
sejam reciclagem e descarte final; 

 As potenciais consequências não desejadas associadas aos seus produtos e serviços. Esta determinação está 
associada aos riscos determinados para conformidade do produto e serviço. Neste sentido, poderá ser 
necessário definir documentação de suporte ao utilizador, implementar programas de formação de utilizadores 
ou linhas de apoio ao cliente, programas de contingência, etc.; 

 A natureza, a utilização e o tempo de vida pretendido para os seus produtos e serviços, o que pode determinar 
o tipo de assistência técnica, durante quanto tempo deverão ser assegurados serviços de manutenção e 
fornecidas peças de substituição, etc.; 

 Os requisitos dos clientes que normalmente estarão estabelecidos em contrato, como por exemplo a 
necessidade de assegurar serviços de manutenção ou outro tipo de assistência técnica, formação; 

 O retorno de informação dos clientes. Os resultados da avaliação da satisfação dos clientes e o teor das 
reclamações poderão fornecer inputs ou requisitos para as atividades posteriores à entrega. 

Mesmo que a Organização não determine a necessidade de atividades posteriores à entrega, pode decidir sobre 
documentação a fornecer com o produto ou serviço, tal como documentação que instrua o utilizador para que o 
mesmo seja bem utilizado e outras indicações, como por exemplo a forma de eliminação de acordo com as regras 
legais definidas no país de eliminação. 

Demonstração de Conformidade: 

A aplicação deste requisito potencializará a sistematização das atividades posteriores à entrega, seu 
monitoramento e controle. 

A Organização analisa a necessidade de implementar as atividades posteriores à entrega e, caso determine como 
necessárias, enquadra-as nos processos do seu sistema de gestão da qualidade, incluindo requisitos de cliente e 
legais. 

A organização dever estar preparada para prestar estas atividades, dispondo dos recursos e procedimentos 
adequados. 

Existe coerência entre os resultados das atividades e as práticas observadas, suportada na análise de dados das 
atividades desenvolvidas. 

As atividades após entrega para cada são realizadas de forma controlada: a Organização dispõe de mecanismos 
que lhe permitem assegurar o controle, desde a solicitação ou identificação da assistência pelo cliente, até à sua 
realização conforme. 

Isto será evidenciado através de registros da realização da atividade. Quando for um requisito legal ou determinado 
pela Organização, poderão existir seguro de responsabilidade civil e garantias e, quando aplicável, a evidência de 
ativação destes mecanismos. 

Exemplos: 

São exemplos de boas práticas neste sentido: 

 Publicação online de documentação de apoio a clientes; 
 Serviços de recolhimento de produtos e equipamentos para reciclagem e eliminação final; 
 Serviços de extensão de garantia; 
 Existência de seguros de roubo, quebra e outros danos fora de garantia; 
 Linhas de suporte a clientes. 
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Ferramenta Saída 

  

  

  

  
 

8.5.6 Controle de Mudanças 

 

Resultados Pretendidos: 

Esta seção trata das mudanças na produção e na prestação do serviço e no seu controle. 

Aplicação:  

As mudanças acontecem frequentemente no dia-a-dia das Organizações pelas mais diversas razões: 

 Indisponibilidade de uma matéria-prima no mercado obriga a usar outra para a qual o processo produtivo não 
está ajustado; 

 Um equipamento produtivo danificado e é necessário usar outro diferente do habitual; 
 Um colaborador está ausente e tem de ser substituído por um colega em determinado serviço; 
 É introduzida uma mudança na execução de um projeto; etc. 

Nestes casos, a Organização deve analisar a mudança e conduzi-la de forma controlada para assegurar que, apesar 
da mudança, os produtos e serviços estarão conformes com os seus requisitos. O tipo de análise e controle 
posterior depende do impacto da mudança na conformidade do produtos e serviços.  

Exemplos: 

Na substituição de uma matéria-prima poderá ser suficiente verificar a ficha técnica do produto e confirmar que, 
apesar da origem ser diferente, as características são as mesmas e que por isso não terá impacto na conformidade.  

Ao substituir um equipamento danificado por outro de características diferentes pode ser necessário verificar se 
os parâmetros estabelecidos para o processo se mantêm.  

As mudanças devem ser analisadas para verificar que medidas devem ser executadas para assegurar a 
conformidade dos produtos e serviços.  

Estas podem implicar mudanças nas atividades de controle e medição, registros de mudanças, mudança do projeto 
ou de desenhos, mudanças com impacto no projeto e desenvolvimento. Podem ter de ser comunicadas ao cliente 
ou outras partes interessadas, como por exemplo, necessitar da aprovação de mudança de projeto e 
desenvolvimento. 

Demonstração de Conformidade: 



Implantando o SGQ – ISO 9001:2015  

 
Elaborado por Guilherme Loos – Revisão Jun./2019 – Atmosphera Consultoria © 125

Projetos – Processos 

Certificação 
Qualidade – Capacitação 

Deve haver registros que descrevam: 

 Os resultados da revisão das mudanças: o que foi alterado e quais as implicações dessa mudança nos produtos 
e serviços, as disposições tomadas para controle e a verificação da sua conformidade ou outras ações 
necessárias; 

 A(s) pessoa(s) que autorizou(aram) as mudanças: deverá ficar registado quem autorizou a mudança. 

É boa prática que estas mudanças não planejadas, mas necessárias para a produção ou fornecimento do serviço, 
sejam analisadas e avaliadas para decidir sobre a necessidade de alterar processos ou melhorar. 

A Organização demonstra que as mudanças na produção e prestação do serviço são identificadas, analisadas e 
realizadas de modo controlado através da retenção de informação documentada sobre as mudanças que descreva: 

 O resultado da análise da mudança e do seu impacto sobre a conformidade dos produtos e serviços; 
 Quem autorizou a mudança tendo em conta o resultado anterior; 
 Quais as ações tomadas para implementar a mudança sem impacto na conformidade dos produtos e serviços, 

conforme aplicável, pois pode não ser necessário atuar. 

A autoridade para a aceitação destas mudanças não planejadas está determinada e em consonância com as 
restantes funções, responsabilidades e autoridades organizacionais. 

 

Ferramenta Saída 

  

  

  

  
 

8.6 Liberação de Produtos e Serviços 

 

Resultados Pretendidos: 

A organização deve monitorar e medir as características do produto para verificar se os requisitos do produto estão 
sendo atendidos e deve manter evidências da conformidade contra os critérios de aceitação. A informação 
documentada retida deve indicar as pessoas que autorizam a liberação do produto para a entrega ao cliente. 

Aplicação:  

A Organização garante que os produtos ou serviços cumprem os requisitos, antes da sua entrega ao cliente? 

Uma das finalidades da ISO 9001 é assegurar a conformidade dos produtos e serviços com os seus requisitos.  
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Ao aplicar a seção 8.1, a Organização estabelece os critérios para a aceitação de produtos e serviços, e determina 
a informação documentada sendo mantida e retida para assegurar e demonstrar esta conformidade.  

Ao produzir os produtos e prestar os serviços, a Organização deve assegurar a aplicação dessas disposições antes 
da sua entrega. 

O momento de verificação dos critérios de aceitação dos produtos e serviços é determinado pela Organização em 
etapas adequadas, desde as verificações dos produtos ou serviços obtidos do exterior, passando pelas etapas 
intermédias de produção ou prestação, até às atividades executadas antes da libertação final para o cliente. 

Em alguns casos, os produtos e serviços poderão apenas ser sujeitos a verificação final antes da entrega. Em outros, 
pode ser demasiado tarde perante à necessidade de correção ou substituição. 

É comum determinar momentos críticos ao longo da produção ou prestação e onde aplicar as verificações, 
permitindo a sua identificação atempada e minimizando o impacto de uma detecção posterior (ex.: aumento de 
custos, descumprimento do prazo de entrega, etc.). 

No caso dos serviços, pela sua natureza, é prática comum aplicar os critérios de aceitação ao longo da sua 
prestação. 

Os produtos e serviços só podem ser entregues ao cliente depois de todas as disposições terem sido aplicadas com 
resultados positivos, isto é, quando os produtos e serviços cumprirem os critérios de aceitação. Se isto não 
acontecer, mas a decisão da Organização for a de entregar o produtos e serviços, é obrigatória a autorização desta 
liberação por quem estiver autorizado para tal, ou pelo cliente. 

 A autorização pelo cliente pode estar estabelecida contratualmente, ou ser necessária tendo em conta o critério 
de aceitação falhado e a utilização do produtos e serviços. 

Demonstração de Conformidade: 

A Organização deve reter informação documentada que comprove que os produtos e serviços estão conformes e 
quem autorizou a liberação do produto. 

A forma assumida por esta informação documentada é decidida pela Organização. Se em alguns setores será 
necessário um dossiê com os resultados obtidos (por exemplo a produção de um equipamento à medida), em 
outros setores um código de cores que discriminam cada situação ou a assinatura nas peças aceites evidenciam 
este requisito. 

As atividades previstas de verificação da conformidade dos produtos e serviços com os critérios de aceitação estão 
implementadas, são executadas e existe informação documentada que as evidência. 

 

Ferramenta Saída 

  

  

  

  
 

8.7 Controle de Saídas Não Conformes 
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Resultados Pretendidos: 

Este requisito é destinado a garantir que um produto não conforme não seja produzido / realizado, utilizado ou 
entregue. Uma vez identificado, e independentemente de quando identificado (por exemplo, durante o 
processamento ou após a entrega), qualquer produto não conforme deve desencadear um processo através do 
qual uma pessoa autorizada e competente decida qual curso de ação deve ser tomado. As opções podem incluir 
a destruição, fornecimento sob concessão, usos alternativos, retrabalho do produto ou recall. 

Comparação com a Edição Anterior (ISO 9001:2008): 

A ISO 9001:2015 ampliou a terminologia e o escopo da cláusula das operações e produção, mantendo grande 
parte do conteúdo da norma ISO 9001:2008. 

A abordagem adotada também está alinhada com os aspectos da estrutura comum HLS, baseados em processos, 
e cobre de forma mais eficaz o processo completo de produção e prestação de serviços de ponta a ponta. 

 

8.7.1 Assegurar a Não Saída de Produtos e Serviços Não Conformes 

Aplicação:  

Esta seção esclarece, assim, que o controle de produtos e serviços não conformes não é um “controle final” mas 
determinado nos processos em fases distintas do mesmo 

A Organização identifica e controla as saídas dos processos, os produtos e serviços que não cumprem os requisitos, 
prevenindo a sua utilização ou entregas não pretendidas? 

Não conformidade é a “não atendimento de um requisito” (ISO 9000:2015, 3.6.9). Esta seção refere-se aos 
requisitos relativos aos produtos e serviços não conformes, e a todas as saídas não conformes de processo de 
produção e prestação, durante toda as suas fases ou após a entrega do produto ou do serviço. 

Esta seção esclarece, assim, que o controle de produtos e serviços não conformes não é um “controle final” mas 
determinado nos processos em fases distintas do mesmo. 

A Organização deve assegurar a identificação e o controle das saídas não conformes para evitar a sua entrega ou 
o seu uso não pretendido. 

A identificação, os controles definidos e as ações a tomar deverão considerar o pensamento baseado em risco, na 
medida em que devem ter em conta o efeito da não conformidade nos produtos e serviços. 

Exemplos: 

O produto não cumpre um requisito da Organização, respeitando os requisitos do cliente: não cumpre a 
especificação interna e é considerado não conforme, mas, após análise, pode ser liberado para entrega. Este é o 
caso em que a especificação interna é mais exigente que o requisito do cliente. 

O produto não cumpre um requisito do cliente: as alternativas quanto ao destino do produto incluem 
reprocessamento, seguido de novo controle, reclassificação para outras aplicações, pedido de autorização ao 
cliente para aceitação através de uma derrogação, ou simplesmente rejeição e posterior destruição ou eliminação 
do produto. 

O produto não cumpre um requisito legal: o cliente não pode autorizar a liberação e o produto deve ser 
reprocessado, desclassificado ou rejeitado. 

Caso a não conformidade seja detectada após entrega do produto ao cliente, devem ser tomadas ações 
apropriadas à gravidade e aos riscos da situação. Estas ações podem variar desde o “não implementar qualquer 
medida” até o “recolhimento extensiva do produto”. 

No caso dos serviços, as não conformidades poderão ser detectadas durante ou após o fornecimento serviço. No 
caso da não conformidade ser detectada durante a prestação do serviço, são implementadas correções de imediato 
no sentido de repor a conformidade na presença do cliente. Ex: fatura errada corrigida de imediato, troca no 
pedido do cliente corrigida. 
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A não conformidade pode ser detectada após o fornecimento do serviço. Ex: montagem de um eletrodoméstico 
que, após a entrega, se detectou a falta ou a troca de uma peça de equipamento; envio de uma peça de vestuário 
trocada de uma lavandaria para um cliente.  

 

8.7.2 Informação Documentada 

Demonstração de Conformidade: 

Em qualquer fase do processo, todas as saídas não conformes devem estar identificadas e controladas de forma 
apropriada para prevenir o uso não pretendido (8.5.2). 

A norma requer que a Organização retenha informação documentada, com a descrição da não conformidade, 
ações empreendidas, eventuais concessões obtidas e a identificação de quem autorizou a ação relativa à não 
conformidade. 

Isto não significa que devem ser emitidos relatórios de não conformidade separados, podendo estar suportados 
nos registros de produção ou de ocorrências ou nos dados eletrônicos arquivados no equipamento de detecção 
de não conformidades. 

Em todos os casos, deve ser assegurada a sua detecção e segregação até ser tomada uma decisão, sobre a qual 
se deve manter um registo.  

A informação sobre saídas não conformes é relevante para a identificação de melhorias. A recolha, o tratamento, 
a observação estruturada da informação e respectiva análise estatística respeitante às diferentes características de 
não conformidades detectadas, constitui uma base essencial para a identificação de eventuais pontos críticos a 
analisar e a tratar. 

A Organização definiu e aplica meios para tratar as saídas não conformes, incluindo as detectadas após entrega 
ou prestação do serviço. Os meios previstos pela Organização são adequados à natureza das não conformidades 
e ao impacto que podem ter nos produtos e serviços, impedindo a entrega ou uso não pretendido das saídas não 
conformes. 

Quando aplica a correção como meio de tratamento de saídas não conformes, a Organização verifica de novo 
essas saídas para averiguar que estão corretas. 

É retida informação documentada que descreve a não conformidade detectada, a ação tomada, qualquer 
derrogação obtida e a pessoa que autorizou a ação tomada. 

Ferramenta Saída 
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9 Avalição de Desempenho 

 

Resultados Pretendidos: 

Antes de mais nada, é importante sabermos a diferença entre monitoramento e medição. 

Segundo o IPEM (Instituto de Pesos e Medidas), “medir é comparar uma grandeza com uma outra, de mesma 
natureza, tomada como padrão, então a Medição é o conjunto de operações que tem por objetivo determinar o 
valor de uma grandeza” e Monitoramento é o acompanhamento contínuo de um projeto ou processo com base 
em valores pré-determinados. 

Para esclarecermos de forma mais simples a importância do processo de Monitoramento e Medição para as 
empresas, devemos entender que a empresa é composta de vários processos, tais como: 

 Processos de Gestão =  Aqueles relacionados ao planejamento estratégico, estabelecimento das Diretrizes, 
definição dos Objetivos e Metas, Comunicação, etc.; 

 Processos de realização = São os processos que fazem a organização realizar as suas tarefas chave. Podem ser: 
vender, fabricar e entregar; 

 Processos de terceirização = São os processos de realização que são feitos fora da organização; 
 Processos de apoio = São os processos, direta ou indiretamente, necessários para que os processos de realização 

aconteçam. Exemplo, Recursos Humanos, Financeiro, etc.; 
 Processos de Medição e Monitoramento = Esses processos apoiam os processos de gestão e de realização, ao 

fornecer informações para a melhoria do sistema e para o atendimento das necessidades dos Clientes. 

Sabendo quais são os processos, devemos monitorá-los, isto é, acompanhar de tal forma que possamos identificar 
tanto não conformidades reais como potenciais, e ainda, apontarmos pontos de melhoria. Esse monitoramento 
deve ser evidenciado em cada um dos processos identificados no Manual. 

Além de monitorar, a organização deve, sempre que possível, medir o desempenho de cada processo. 

Com os resultados dos monitoramentos e das medições nas mãos, a organização deve ser capaz de demonstrar a 
capacidade de cada processo em alcançar os resultados previamente planejados. 
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Obviamente que quando o monitoramento ou a medição indicarem que o planejado não foi alcançado, uma ação 
ou um plano de ação deve ser aplicado. 

O monitoramento e a medição dos processos devem ser tão enérgicos e eficientes quanto for o impacto do 
processo sobre a conformidade com os requisitos do produto e sobre a eficácia no sistema de gestão. Dessa forma, 
a medição e o monitoramento dos processos concentrarão os esforços nos processos chave, sem desperdiçar 
recurso nem negligenciar processos. 

A ISO 9001:2008 no seu item 8.2 – Monitoramento e medição, exige que a organização mantenha um processo 
constante de monitoramento e quando necessário, medições de diversos pontos da organização. 

Os resultados desses monitoramentos e medições irão alimentar e retroalimentar todo o sistema, fazendo com 
que a Direção e os Gestores, tenham uma fonte sólida e confiável de informações para direcionar os seus 
investimentos. 

Alguns pontos de fundamental importância que devem medidos e monitorados: 

 Satisfação dos Clientes = Verificar a percepção do cliente sobre a empresa, produtos e serviços; 
 Processos = Verificar a capacidade dos processos em atingir resultados; 
 Produtos – Verificar se os requisitos dos produto foram atendidos. 

 

9.1 Monitoramento, Medição, Análise e Avaliação 

 

Resultados Pretendidos: 

A Organização determina os métodos de monitorização, medição, análise e avaliação adequados para obter 
informação válida sobre o desempenho do SGQ e a satisfação do cliente. 

Aplicação:  

É necessário coletar e analisar dados relevantes para medir a adequação e eficácia do sistema de gestão e identificar 
oportunidades de melhoria. As metas e objetivos de negócios devem ser considerados ao decidir o que analisar e 
comentar. 

Os métodos de análise variam muito em termos de aplicabilidade e complexidade. Gráficos de barras simples são 
suficientes para algumas atividades, enquanto Controles Estatísticos de Processo são necessários para outras. A 
complexidade dos métodos selecionados deve ser adequada. 

Minimamente, a análise deve incluir os clientes, a conformidade do produto, os processos e o desempenho do 
fornecedor. 
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O feedback dos clientes é um indicador muito bom do desempenho do sistema de gestão e do negócio. 

Há muitas maneiras de obter um feedback e as empresas devem pensar de forma mais aberta do que apenas a 
utilização de questionários ou gestão de reclamações. Por exemplo, outros métodos podem incluir entrevistas, 
reuniões com clientes e pesquisas de mercado. O objetivo é monitorar as informações que ajudarão a entender a 
percepção dos clientes sobre o produto/serviço e facilitar a análise para aumentar a satisfação deles. 

Comparação com a Edição Anterior (ISO 9001:2008): 

Esta cláusula contém um conteúdo familiar sobre a análise e avaliação da satisfação do cliente, com requisitos 
amplamente similares à ISO 9001:2008, mas com uma abordagem mais holística e um impulso mais forte para as 
evidências de análises e avaliações de dados de desempenho-chave, como base para a tomada de decisão baseada 
em fatos. 

 

9.1.1 Generalidades 

Aplicação:  

O desempenho e a eficácia do SGQ são alcançados na medida em que a Organização fornece, consistentemente, 
P&S que satisfaçam tanto os requisitos do cliente como legais aplicáveis e, por outro lado, aumente a satisfação 
do cliente através da aplicação eficaz do sistema. 

Embora a eficiência do SGQ deva ser importante para qualquer Organização, é a sua eficácia que é um requisito 
da ISO 9001:2015, ou seja, a “medida em que as atividades planejadas foram realizadas e conseguidos os 
resultados planejados” (ISO9000:2015, 3.7.11). 

A eficácia do SGQ só pode ser determinada com confiança se os dados que lhe estão subjacentes forem fiáveis e 
representarem adequadamente a característica a avaliar. A aplicação desta seção orienta as Organizações no 
sentido de recolherem dados com qualidade. 

Com este fim pretende-se que a Organização determine: 

a) O que necessita ser monitorizado e medido; 
b) Os métodos de monitorização, medição, análise e avaliação necessários para assegurar resultados válidos; 
c) Quando se deve proceder à monitorização e à medição; 
d) Quando se deve proceder à análise e à avaliação dos resultados da monitorização e da medição; e 
e) A informação documentada adequada e que a retenha como evidência dos resultados. 

A primeira decisão recai sobre o que necessita ser monitorizado e medido. A este respeito, a norma fornece, ao 
longo dos seus capítulos, algumas pistas relevantes, das quais destacamos: 

 A determinação e aplicação de critérios e métodos (incluindo monitorização, medições e indicadores de 
desempenho relacionados) necessários para assegurar a operação e o controle eficazes dos processos do SGQ 
(monitorização e medição de processos); 

 Com base no pensamento baseado em risco, assume-se que os pontos de monitorização e medição, que são 
necessários para o controle, são específicos de cada processo e variam em função dos riscos relacionados; 

 A monitorização do desempenho e reavaliação de fornecedores externos com base na respectiva capacidade 
para fornecer processos, P&S de acordo com requisitos (monitorização do desempenho de fornecedores 
externos); 

 A implementação de atividades de monitorização e medição em etapas adequadas, para verificar que os 
critérios de controle dos processos ou das saídas, e os critérios de aceitação de P&S, foram satisfeitos 
(monitorização e medição de P&S). 

A seleção dos parâmetros a monitorizar e medir deve ser baseada nas características-chave dos processos, 
atividades e P&S, de modo a fornecer a informação necessária para a avaliação da conformidade dos P&S, 
satisfação dos clientes, eficácia do SGQ e cumprimento dos objetivos. 

Por exemplo, uma Organização mede o prazo de entrega dos seus produtos aos clientes usando como indicador 
a média para esta característica. Analisando os resultados, confirma que o valor obtido está abaixo do acordado 
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com os clientes, mas isso pode não ser verdade para todas as entregas. Para verificar a conformidade, a 
Organização deverá analisar também o desvio padrão desta característica. 

A monitorização poderá incidir sobre os resultados (ex.: diminuição da taxa de defeito X no produto Y) ou sobre 
as ações para atingir este resultado (aumento da capacidade do processo produtivo do qual resulta o defeito X). 
Se ao analisar, se detecta que a capacidade de processo aumentou, mas a taxa de defeito X se mantém, então, 
para além deste processo, existem outros fatores com influência no defeito X. 

Definido o que monitorizar e medir, deverá ser planejado o processo condizente aos resultados: definição de 
métodos e momentos para a monitorização e medição – incluindo a frequência, o tipo, o momento e o local onde 
são realizadas – e como e quando proceder à respectiva avaliação dos resultados. A este respeito, note-se que não 
é suficiente apresentar dados, a análise e avaliação, terão de ser realizadas e demonstradas. 

Demonstração de Conformidade: 

A Organização deve evidenciar e reter informação documentada que demonstre que considerou e avaliou a 
necessidade de utilizar métodos de monitorização e medição, e que utilizou e obteve resultados válidos com esses 
métodos, focando-se na sua aptidão para atingir os resultados planejados. 

A determinação dos métodos de monitorização e medição deverá ser evidenciada no planejamento dos processos 
e a documentação deverá estar associada ao processo. 

Deve ainda demonstrar que avaliou a eficácia dos métodos utilizados e que os vários dados gerados são analisados, 
constituindo uma das entradas para a revisão pela gestão. 

Constitui possível evidência, o planejamento de resultados, por exemplo pela definição de metas e objetivos, de 
parâmetros de referência e benchmarks, assim como o apuramento de medidas, indicadores, dados diversos da 
monitorização e medição, avaliações e tomada de decisão quanto a medidas e melhorias a implementar. 

O registo de reclamações de clientes, não conformidades de processos, P&S, reclamações ou não conformidades 
de fornecimentos, e outras fontes de informação sobre os P&S, podem indicar desvios nos processos de realização. 
A Organização deve evidenciar as ações de monitorização e, onde aplicável, de medição, bem 
como a sua avaliação sobre os resultados obtidos (através da informação documentada retida). 

A Organização deve ser capaz de demonstrar que os métodos de monitorização e medição que selecionou são 
capazes de demonstrar a aptidão para atingir os resultados planejados. 

Outra evidência será a análise dos resultados das auditorias internas, revisões pela gestão e suas conclusões, de 
modo a verificar a eficácia dos processos do SGQ. 

A Organização deve evidenciar que considerou e avaliou a necessidade de utilizar técnicas estatísticas e outras 
metodologias. 

Ligações Relevantes: 

Esta temática relaciona-se explícita ou implicitamente com as seguintes seções: 

 4.4 Sistema de gestão da qualidade e respectivos processos 
 6.2 Objetivos da qualidade e planejamento para os atingir 
 7.1.5 Recursos de monitorização e medição 
 8.3.5 Saídas do design e desenvolvimento 
 8.4.1 Controle dos processos, produtos e serviços de fornecedores externos – Generalidades 
 8.5.1 Controle da produção e prestação do serviço 
 9.1.2 Satisfação do cliente 
 9.1.3 Análise e avaliação 

Comparação com a Edição Anterior (ISO 9001:2008): 

Esta seção agrega os anteriores requisitos 8.1 Generalidades e 8.2.3 Monitorização e medição dos processos da 
ISO 9001:2008. 
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Os objetivos e necessidades mantêm-se na medida em que se pretende que a Organização efetue um 
planejamento para avaliar o desempenho e a eficácia do SGQ. 

Esta seção apresenta modificações menores em relação à seção 8.1 da edição anterior da norma. Contudo, aborda 
de uma forma mais latente o requisito de monitorização e medição. Esta maior abrangência caracteriza-se, 
sobretudo, por deixar em aberto as possibilidades de utilização de métodos de monitorização e medição diversos, 
desde que devidamente sustentados, e por requerer a necessidade das Organizações determinarem o quê, como 
e quando medir, e quando analisar e avaliar os resultados. 

 

Ferramenta Saída 

  

  

  

  
 

9.1.2 Satisfação do Cliente 

 

Aplicação: 

A satisfação do cliente através da entrega de P&S que cumpram as suas necessidades e expetativas, e o aumento 
dessa satisfação, são os objetivos últimos da adoção de um SGQ que cumpre os requisitos da ISO 9001. As 
Organizações devem conhecer a percepção do cliente sobre o grau em que os P&S fornecidos satisfazem as suas 
necessidades e expectativas. 

Esta informação permite identificar situações desfavoráveis, necessidades e expectativas não atendidas, ou 
oportunidades que desencadeiem ações corretivas ou de melhoria nos seus processos, P&S, de forma a aumentar 
essa satisfação. 

A ISO 9001:2015 requer que a Organização determine métodos para obter, monitorizar e rever esta informação 
e refere como exemplos possíveis: “pesquisa aos clientes, retorno de informação dos clientes relativamente a 
produtos ou serviços entregues, reuniões com clientes, análises de quotas de mercado, elogios, reclamações em 
garantia e relatórios de distribuidores”. 

O método é determinado pela Organização e deve ser adequado ao seu contexto e tipo de clientes, tendo como 
objetivo a obtenção de um retorno adequado da informação dos clientes. Podem ser determinadas metodologias 
diferentes em função de características específicas dos clientes. Uma vez que a medida do grau de satisfação do 
cliente pode ser complexa e difícil de obter com alguma certeza, a Organização deverá analisar cuidadosamente 
todas as fontes possíveis que lhe permitem obter informação relevante e considerá-las na definição dos métodos. 
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Convém relembrar que “mesmo que os requisitos do cliente tenham sido acordados e satisfeitos, isso não assegura 
necessariamente um nível elevado de satisfação do cliente” (ISO 9000:2015, 3.9.2). Assim, a avaliação da 
percepção do cliente deve ter este aspecto em consideração e procurar obter informação válida por parte do 
cliente. 

Se os questionários telefônicos são muito usados para obter informação de consumidores finais, podem ser 
perfeitamente desajustados em Organizações pequenas que têm uma relação próxima e personalizada com os 
seus clientes. 

Ao determinar o método numa relação business-to-business, pode ser necessário refletir quem são os 
interlocutores adequados que podem dar informação sobre a percepção do cliente. Quem, no cliente, interage 
com a Organização, quem experimenta os P&S, quem decide ou influencia a sua compra. Pode ser necessário 
recolher informação a diferentes níveis. 

Do mesmo modo, diferentes pessoas na Organização podem interagir com a Organização cliente e ser uma fonte 
de informação sobre a percepção do cliente. Existem várias formas eficazes de obtenção de informação relevante, 
como por exemplo, através de relatórios de cliente, de atividade comercial, informação gerada por aplicações 
CRM, etc. 

A aferição a 100% de todos os clientes, em todos os momentos relevantes do fornecimento e da prestação do 
serviço pode não ser possível ou realista. Contudo, os métodos selecionados devem assegurar a representatividade 
da informação e permitir a tomada de ações subsequentes. 

A extensão da monitorização e a sua frequência dependem da dimensão da Organização e da complexidade e 
diversidade do seu mercado e dos seus clientes. Tal pode ser realizado por diferentes métodos ou por uma 
combinação destes: pesquisa de satisfação dos clientes, telefonema, recolha de informação em contato direto com 
o cliente por entrevista, pedido de feedback sobre os produtos entregues e os serviços prestados. 

A informação sobre vendas, vendas repetidas e fidelização do cliente, taxas de abandono, clientes ou negócios 
perdidos, clientes que vêm recomendados por outros, e as tendências ao longo do tempo, são uma fonte de 
informação relevante que complementa a obtida diretamente dos clientes. 

As reclamações formais, reclamações ao nível de garantia e insatisfações são outra fonte de informação sobre a 
satisfação do cliente. Considera-se que “as reclamações do cliente constituem um indicador de baixo nível de 
satisfação do cliente, mas a sua ausência não implica necessariamente um elevado nível de satisfação do cliente.” 
(ISO 9000:2015, 3.9.2) 

Dependendo do contexto, nomeadamente aspectos culturais, os clientes nem sempre têm o hábito de manifestar 
a sua insatisfação. Em algumas Organizações são determinados objetivos para quantidade de reclamações. Este 
método pode não estimular a identificação correta das insatisfações do cliente, podendo mesmo ter um efeito 
contraproducente, não se registando nem analisando a insatisfação do cliente, perdendo-se assim uma 
oportunidade única de obter informação para o aumento da satisfação. 

Nem sempre as reclamações dos clientes são justificadas ou mesmo bem-intencionadas. Colocando a parte essas 
situações, um cliente que comunica a sua insatisfação é alguém que quer manter a relação com a Organização. 
Saber ouvir estes clientes e entender os motivos da sua insatisfação, é um meio para compreender melhor quais 
as suas necessidades e expectativas, nomeadamente as implícitas e não obrigatórias. Uma boa resposta da 
Organização à reclamação pode permitir, não só a fidelização do cliente, mas também o aumento da sua 
satisfação, podendo traduzir-se em recomendações feitas a outros potenciais clientes. 

Práticas para recolher elogios podem ser outro meio de compreender o cliente, as suas necessidades e expectativas. 

Por vezes, os clientes não são muito receptivos aos métodos utilizados pelas Organizações, nomeadamente 
pesquisas telefônicas longas e realizadas em horas desadequadas, não colaborando nesta monitorização. Esta 
situação diminui a qualidade e representatividade da informação obtida, podendo ter efeitos contraproducentes. 
Nestes casos, as Organizações devem repensar os métodos e a sua aplicação, adequando-os. 

Como atividades de valor acrescentado, podem ainda ser desejáveis comparações do desempenho organizacional 
com o dos seus concorrentes e o uso de técnicas de benchmarking. No entanto, estas atividades não são 
explicitamente exigidas pela norma. 
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As normas ISO 10001, 10002, 1003, 10004, relativas à gestão da qualidade e satisfação do cliente, códigos de 
conduta, tratamento de reclamações, resolução de conflitos e monitorização e medição, fornecem linhas de 
orientação sobre a determinação da satisfação cliente, que podem ser aplicadas tendo em vista melhorar a 
confiança do cliente e aumentar a sua satisfação. 

Demonstração de Conformidade: 

A organização avalia a percepção do cliente sobre o seu grau de satisfação e determina os métodos para a sua 
obtenção, monitorização e revisão. 

Usa fontes adequadas de informação, incluindo as disponíveis no seu SGQ, e demonstra que os métodos usados 
para obter a informação do cliente são adequados às suas necessidades. 

A informação proveniente de reclamações e reclamações ao abrigo de garantia é analisada. 

Monitoriza a satisfação do cliente ao longo do tempo. 

Analisa a informação obtida e toma ações adequadas. 

Ligações Relevantes: 

 4.2 Compreender as necessidades e expectativas das partes interessadas 
 5.1.2 Foco no cliente 
 5.3 Funções, responsabilidades e autoridades organizacionais 
 6.2 Objetivos da qualidade e planejamento para os atingir 
 8.2.1 Comunicação com o cliente 
 8.5.5 Atividades posteriores à entrega 
 9.3.2 Entradas para a revisão pela gestão 
 10 Melhoria 

Comparação com a Edição Anterior (ISO 9001:2008): 

O requisito 9.1.2 Satisfação do cliente da norma ISO 9001:2015 é idêntico ao requisito 8.2.1 da norma ISO 
9001:2008. 

A diferença relevante circunscreve-se à determinação da extensão (grau) em que o cliente percepciona que a 
Organização conseguiu ir ao encontro das suas necessidades e expetativas. 

O impacto da nova edição nesta seção é determinado pelo reforço do foco no cliente em toda a norma, com 
particular enfoque na necessidade de determinar que os P&S vão ao encontro das necessidades e expectativas dos 
clientes, sendo agora uma oportunidade para as Organizações refletirem sobre a necessidade de adotarem 
métodos mais eficazes para obter, monitorizar e rever esta informação. 

 

9.1.3 Análise e Avaliação 

Aplicação: 

A Organização deve não só determinar e recolher a informação identificada em 9.1.1 e 9.1.2, resultante da 
monitorização e da medição, mas também analisar e avaliar estes dados com o objetivo de avaliar o desempenho 
e a eficácia do SGQ, e identificar tendências e oportunidades de melhoria. Os métodos de análise e avaliação 
devem ser determinados (9.1.1) e devem existir registros dos resultados. 

A avaliação de resultados deverá ser efetuada com base na comparação com as referências determinadas pela 
Organização, no âmbito do SGQ, tais como: objetivos da qualidade, indicadores de processos, metas, 
especificações internas ou de cliente, requisitos legais, prazos, etc. 

Esta seção determina que os resultados da análise devem ser usados para avaliar: 

a) A conformidade de P&S; 
b) O grau de satisfação do cliente; 
c) O desempenho e a eficácia do SGQ; 
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d) Se o planejamento foi implementado com eficácia; 
e) A eficácia das ações empreendidas para tratar os riscos e as oportunidades; 
f) O desempenho de fornecedores externos; 
g) As necessidades de melhorias no SGQ. 

Na sua nota, refere-se que os métodos para a análise de dados podem incluir técnicas estatísticas, das quais damos 
alguns exemplos: 

 Histogramas; 
 Diagramas de Pareto; 
 Gráficos de dispersão; 
 Diagramas de correlação; 
 Cartas de controle do produto/processo; 
 Medição das capacidades dos processos. 

A análise de tendências é uma técnica que facilita a avaliação e a demonstração de conclusões. 

A aplicação de técnicas estatísticas, não sendo um requisito obrigatório é uma excelente oportunidade para as 
Organizações obterem informação válida sobre o desempenho e eficácia do sistema, tendo em vista o aumento 
da confiança nessa informação e a possibilidade de identificarem tendências, desvios e oportunidades de melhoria. 

Pela sua utilidade, é disponibilizada nesta seção informação complementar sobre as técnicas estatísticas. 

Ao determinar os métodos de monitorização, medição, análise e avaliação, a Organização deverá determinar o 
modo de registro dos resultados. 

Demonstração de Conformidade: 

A Organização analisa e avalia os dados e informação requeridos nesta seção, através de métodos por si 
determinados (9.1.1), e retém informação documentada dos resultados da análise e avaliação (9.1.1). 

A informação relevante é considerada em sede revisão pela gestão (9.3.2). 

Ferramentas da Qualidade: as FQ podem ajudar na identificação de causas, compreensão dos processos, 
recolha e análise de dados, geração de ideias, acompanhamento dos projetos e, de um modo geral, a tomar 
decisões para o controle e melhoria dos processos. 

Embora haja muitas designações para as ferramentas da qualidade, uma das mais utilizadas é a das Sete 
Ferramentas Clássicas da Qualidade, proposta pelo Professor da Universidade de Tokyo, Kaoru Ishikawa: 

1- Histograma que permite visualizar graficamente a localização e a dispersão dos valores recolhidos de uma 
população, a partir da distribuição de variáveis discretas ou contínuas. Permite saber com que frequência 
ocorre determinado valor e identificar a tendência central e a dispersão dos resultados; 

2- Diagrama de Pareto que mostra, através de um gráfico de barras, quais os fatores que são mais 
significativos. Podemos, por exemplo, fazer um diagrama de Pareto dos principais tipos de defeitos e, 
posteriormente, outro das principais causas que originam esses defeitos; 

3- Diagrama de Causa e Efeito (também conhecido como diagrama de espinha de peixe ou de Ishikiawa), 
para identificar as causas possíveis para um efeito ou problema, e agrupar as ideias em várias categorias 
(por exemplo, pessoas, métodos, máquinas e materiais); 

4- Formulários de recolha de dados, “check-lists” ou listas de comprovação que constituem modelos para 
recolha e análise estruturada de informação, e que são utilizados com muitas finalidades; 

5- Diagramas de dispersão em que se representam graficamente duas variáveis, em pares, para identificar 
possíveis relações; 

6- Cartas de Controle, que são gráficos utilizados para identificar como os processos variam ao longo do 
tempo e qual o tipo de variação a que estão sujeitos (se estão sujeitos a causas de variação normais ou 
comuns, ou seja, em controle estatístico; ou se estão sujeitos a causas de variação não normais ou especiais 
e, nesse caso, fora de controle estatístico); 

7- Estratificação, que é uma técnica que separa os dados obtidos através de várias fontes de informação de 
modo a que consigam identificar padrões (por exemplo, se os problemas têm maior incidência numa 
máquina, turno, produto, operador, inspetor, etc.). Algumas listas de ferramentas da qualidade 
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substituem a estratificação pelo fluxograma, que consiste na representação gráfica de processos, 
indicando as respectivas entradas, saídas, controles e sequência de atividades. 

Bibliografia:  
The Certified Quality Engineer Handbook, Third Edition, Connie M. Borror, editor, ASQ Quality Press. 

O Pensamento Estatístico:  é uma filosofia de aprendizagem e ação baseada nos seguintes princípios 
fundamentais: todo o trabalho ocorre num sistema de processos inter-relacionados, a variação existe em 
todos os processos e a chave do sucesso consiste na compreensão e redução da variação. 

Sem uma visão do processo, é difícil compreender o problema, definir o seu âmbito, saber quais são as suas 
causas e identificar soluções. Sem dados todos são “especialistas”. A memória histórica é pobre e é difícil 
obter acordo na definição do problema, do sucesso e no progresso alcançado. Procuram-se os “culpados” e 
a melhoria é lenta. Sem Pensamento Estatístico a gestão e a melhoria dos processos são ineficazes. É como 
fazer investigação sem instrumentos, ou jogar futebol sem fazer passes de ataque. 

Bibliografia: 

The Certified Quality Engineer Handbook, Third Edition, Connie M. Borror, 
editor, ASQ Quality Press. 

O Controle Estatístico do Processo (SPC – Estatistical Process Control): c onsiste na aplicação de técnicas 
estatísticas para medir e analisar a variação dos processos. Nas cartas de controle, os dados são registrados 
no gráfico, que têm sempre uma linha central para a média e limites superiores e inferiores de controle, 
calculados a partir dos dados históricos. Estas ferramentas são utilizadas para estudar e controlar a variação 
do processo ao longo do tempo. 

Se não houvesse variação, todos os P&S seriam sempre bons ou defeituosos. Existem dois tipos de causas de 
variação: as causas comuns ou naturais (numerosas causas de variação fortuita e que estão sempre presentes 
em diversas magnitudes, de acordo com o tipo particular de processo), e as causas especiais ou não naturais 
(fatores de variação provenientes de uma ou poucas fontes importantes e que são habitualmente irregulares 
e imprevisíveis). 

Através da comparação dos dados com os limites de controle e da realização de testes de instabilidade e da 
identificação de possíveis padrões não naturais, é possível determinar se o processo está em controle 
estatístico. Quando tal se verifica, o processo está sujeito apenas a causas de variação comuns e apresenta 
um comportamento padrão que estabiliza com o tempo e é previsível, proporcionando a base para a melhoria 
do processo. 

Quando o processo está fora de controle estatístico deve-se intervir, identificando e eliminado a causa especial 
de variação (por exemplo, uma avaria, um erro de medida ou do operador, um problema na matéria-prima, 
etc.). 

Existem cartas de controle estatístico para variáveis (por exemplo caraterística dimensional ou tensão de rutura 
de uma peça), sendo as mais usuais as cartas de média/amplitude ou média/desvio padrão (cartas aos pares; 
uma para a medida de tendência central, a média; outra para a dispersão, a amplitude ou o desvio padrão) 
e cartas de atributos, tais como as cartas de percentagens ou proporção de unidades defeituosas ou de 
número de ocorrências por unidade (exemplo: número de erros numa tipografia por cada milha de páginas 
impressas). 

Um conceito adicional relevante é o de capacidade de processo. Os índices  de capacidade do processo CP e 
CPk medem a adequabilidade de um processo para cumprir as especificações. É usual requerer que sejam 
pelo menos superiores a 1,33. Se o processo estiver centrado no valor nominal da especificação, o CP e o 
CPk têm o mesmo valor, caso contrário, o CPk é menor do que o CP. 

Bibliografia: 

The Certified Quality Engineer Handbook, Third Edition, Connie M. Borror, editor, ASQ Quality Press. 

Ligações Relevantes: 

 6.1 Ações para tratar riscos e oportunidades 
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 6.2 Objetivos da qualidade e planejamento para os atingir 
 8.4.1 Controle dos processos, produtos e serviços de fornecedores externos – Generalidades 
 8.4.2 Tipo e extensão do controle 
 8.5.1 Controle da produção e da prestação do serviço 
 8.6 Liberação de produtos e serviços 
 8.7 Controle de saídas não conformes 
 9.1.1 Monitorização, medição, análise e avaliação – Generalidades 
 9.1.2 Satisfação do cliente 
 9.3.2 Entradas para revisão pela gestão 
 10 Melhoria 

Comparação com a Edição Anterior (ISO 9001:2008): 

Esta seção corresponde a 8.4 Análise de dados da ISO 9001:2008, clarificando-a e acrescentando requisitos. 

Para além da análise aos dados, que já era requerido, acrescenta-se agora “a avaliação” dos dados, ou seja, a sua 
interpretação e valorização. Acrescentam-se outros aspectos que a avaliação e a análise dos dados devem 
proporcionar: 

Se o planejamento foi implementado com eficácia; 

Se há eficácia das ações empreendidas para tratar os riscos e as oportunidades. 

No contexto do atual pensamento baseado em risco foram suprimidas as referências às ações preventivas. 

 

Ferramenta Saída 

  

  

  

  
 

9.2 Auditoria Interna 

 

Resultados Pretendidos: 

A Organização assegura que são realizadas auditorias internas para avaliar a conformidade com as disposições 
planejadas e os requisitos desta norma, determinando se o sistema está implementado e é mantido com eficácia. 

 



Implantando o SGQ – ISO 9001:2015  

 
Elaborado por Guilherme Loos – Revisão Jun./2019 – Atmosphera Consultoria © 139

Projetos – Processos 

Certificação 
Qualidade – Capacitação 

9.2.1 Informação Sobre o SGQ 

Aplicação: 

Uma auditoria é um “processo sistemático, independente e documentado para obter evidências e respectiva 
avaliação objetiva, com vista a determinar em que medida os critérios de auditoria são cumpridos” (ISO 9000:2015, 
3.13.1). 

As auditorias internas têm por finalidade avaliar o cumprimento dos requisitos da ISO 9001:2015, a adequação e 
implementação das políticas da Organização, os procedimentos, instruções de trabalho e a eficácia dos processos 
em alcançar os objetivos traçados. Também permitem a identificação de oportunidades de melhoria, sendo um 
importante instrumento e um fator chave no ciclo PDCA para o SGQ da Organização. 

 

9.2.2 PDCA da Auditoria 

 

Aplicação: 

A norma requer que a Organização defina um programa de auditorias, isto é, “um conjunto de uma ou mais 
auditorias planejadas para um dado período de tempo e dirigidas a uma finalidade específica” (ISO 9000:2015, 
3.13.4). 

O programa de auditorias deve incluir: a frequência da auditoria, os métodos, as responsabilidades envolvidas, os 
requisitos de planejamento e de emissão de relatórios. Poderá partir de uma abordagem baseada no risco, e deve 
ter em conta o estado, a importância e a complexidade dos processos, P&S das áreas a serem auditadas, alterações 
que tenham ocorrido e que afetem a Organização, bem como resultados das auditorias anteriores. É expectável a 
inclusão, no programa de auditorias internas, de processos ou atividades contratadas caso tenham um impacto 
relevante nos resultados do SGQ. 

O SGQ pode ser integralmente auditado numa única auditoria ou em auditorias parciais. No caso da Organização 
apenas prever auditorias parciais, o seu conjunto deve permitir avaliar a totalidade do SGQ, num período de tempo 
adequado. 

Para a realização da auditoria interna, a Organização deve recorrer a pessoal competente  e independente face à 
atividade que está a ser auditada, que possa assegurar a objetividade e imparcialidade da mesma. Isto pode ser 
feito através da definição das competências (7.2) necessárias para a qualificação dos auditores internos e deverá 
ter em consideração os conhecimentos de diversas áreas, definidos caso a caso, tendo em conta a dimensão da 
Organização, setor de atividade, processos, P&S, entre outros. 

As pessoas que realizam as auditorias internas podem ser internas ou externas à Organização. 

A independência e imparcialidade dos auditores podem ser demonstradas pela ausência de responsabilidade e de 
conflitos de interesse com a área a ser auditada. 
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A auditoria interna deve ser objetiva. As metodologias, os critérios e o âmbito para planejar e conduzir esta 
atividade devem ser claros e estar inicialmente definidos, para que o programa de auditorias se constitua como 
uma ferramenta efetiva de melhoria e suporte à gestão. 

Devem ser determinados os requisitos para o planejamento e condução das auditorias. O programa deve clarificar 
as responsabilidades envolvidas, qual a informação documentada necessária, como por exemplo plano, relatório, 
listas de verificação ou comprovação e comunicações. Deve determinar como devem ser reportados os resultados 
através, por exemplo, da definição de regras para a classificação e descrição das constatações de auditoria e da 
descrição das áreas ou funções auditadas, listas de distribuição, etc. A ISO 19011 proporciona orientações 
relevantes para a definição de um programa de auditorias e para a realização de auditorias a sistemas de gestão 
que podem ser seguidas pela Organização. 

Um boa prática de planejamento de auditoria é utilizar a “relação cliente/fornecedor interno” e, assim, incluir na 
equipe auditora um representante do cliente da área auditada. Isto não só promove maior objetividade na 
auditoria, como maior compreensão interfuncional. 

Os registros devem incluir, para além de eventuais constatações de não conformidade, as conclusões da auditoria 
ou constatações de conformidade que permitam a determinação da conformidade do SGQ com os requisitos da 
norma e com os requisitos do sistema de gestão estabelecidos pela Organização, e suportem a análise da sua 
implementação e adequação (por exemplo nas atividades de revisão do SGQ). 

A identificação de causas de eventuais não conformidades constatadas, a implementação, o fechamento e revisão 
das ações corretivas decorrentes das auditorias internas, devem ser efetuadas de acordo com um circuito de 
responsabilidades e os procedimentos definidos (8.7, 10.2). 

Uma boa medida de avaliação do sucesso do programa de auditorias internas pode ser obtida pela comparação 
dos resultados de auditorias internas recentes com o resultado das auditorias de terceira parte, desde que a 
amostragem tenha tido uma abrangência comparável em ambas as auditorias, nomeadamente, ao nível das 
atividades, processos, P&S ou locais auditados. 

Os resultados das auditorias internas devem ser levados ao conhecimento da Alta Gestão e dos responsáveis das 
áreas auditadas, sendo uma entrada para a revisão pela gestão (9.3). 

Demonstração de Conformidade: 

A Organização mantém registros da implementação do programa de auditoria e dos seus resultados. 

A Organização demonstra que o programa de auditorias e os seus resultados são adequados para providenciar 
informação sobre a conformidade do sistema com os requisitos da Organização e da ISO 9001:2015, bem como 
informação sobre a sua implementação e manutenção eficazes. 

O programa de auditorias considera a importância dos processos, as alterações que afetam o SGQ e o resultado 
de auditorias anteriores, adequando-se. 

Registros associados ao planejamento das auditorias: frequência, métodos, responsabilidades, requisitos de 
planejamento para a realização das auditorias, relatório e comunicação do resultado das mesmas. 

Registros dos critérios e âmbito de cada auditoria, estabelecidos por exemplo em planos de auditoria ou constantes 
nos seus relatórios. 

Registros da seleção de auditores ou outros que demonstram a sua aptidão para conduzir auditorias de modo 
objetivo e imparcial, tais como registros que demonstrem a sua competência para a realização da auditoria, 
independência e imparcialidade em relação às áreas auditadas. 

Registros das auditorias realizadas, tais como relatórios de auditoria, não conformidades e ações corretivas 
identificadas e comunicação dos resultados à gestão relevante. 

Ligações Relevantes: 

Este ponto é transversal a toda a norma, uma vez que é uma ferramenta para avaliação da conformidade de todos 
os requisitos e do desempenho do SGQ. No entanto, pode salientar-se uma interligação mais específica com os 
requisitos 9.3 Revisão pela gestão e 10 Melhoria, por esta seção se tratar de uma entrada para estes pontos. 
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Comparação com a Edição Anterior (ISO 9001:2008): 

Esta seção corresponde ao 8.2.2 da ISO 9001:2008, apenas sendo dividido o requisito em duas seções (9.2.1 e 
9.2.2) para melhor aplicação e compreensão. O conteúdo, no entanto, manteve-se com algumas alterações, tendo 
sido adicionada a necessidade de comunicar os resultados à gestão. 

Deixa de ser requerido um procedimento documentado para auditorias internas. Sendo as auditorias internas um 
processo relevante para obter informação sobre a conformidade do SGQ não é expectável que os procedimentos 
documentados  já adotados sejam abandonados ou deixem de ser considerados necessários pela Organização. 
Pode existir, contudo, uma boa oportunidade de serem revistos à luz da abordagem por processos, simplificados 
e tornados mais eficazes na obtenção da informação sobre a conformidade do sistema. 

 

Ferramenta Saída 

  

  

  

  
 

9.3 Análise Crítica pela Direção 

 

Resultados pretendidos: 

A Alta Direção analisa criticamente os resultados da avaliação do desempenho do sistema, a sua eficácia, 
adequabilidade e o alinhamento com a estratégia organizacional para decidir sobre a necessidade de mudanças, 
ações de melhoria e respectivos recursos. 

 

9.3.1 Generalidades 

Aplicação: 

A revisão pela Alta Direção analisa informação relevante do desempenho do SGQ tendo por fim assegurar que o 
sistema  se mantém adequado, eficaz e alinhado com a direção estratégica, permitindo obter conclusões e tomar 
decisões. 

A ISO 9001:2015 requer que a revisão pela gestão ocorra em intervalos planejados, determinados pela 
Organização, não especificando a sua periodicidade, que pode depender de fatores como: 

 Maturidade do SGQ; 
 Objetivos da qualidade na Organização; 
 Ciclos de gestão da Organização e os seus processos de negócio. 
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A revisão pela gestão inclui análise de informação do desempenho global do SGQ (alíneas a) a f) do 9.3.2.). A 
informação relativa aos objetivos da qualidade e, ao planejamento das ações do SGQ para o alcance dos resultados 
esperados são normalmente acompanhadas pela Alta Direção com outras frequências adequadas, para garantir 
que são tomadas ações tendo em vista o seu alcance. 

Apesar da revisão pela gestão ser feita com periodicidade determinada, esta pode acontecer de forma 
extraordinária, por causa de fatores como: 

 Alterações significativas no contexto, na Organização ou na legislação; 
 Elevado número de não conformidades ou fraco desempenho dos processos do SGQ; 
 Alterações significativas nos requisitos dos clientes, legais ou da norma de referência, como é o caso das 

Organizações que terão de efetuar a transição para a ISO 9001:2015. 

Durante a fase de implementação do SGQ podem ser realizadas revisões do sistema, permitindo à Alta Direção 
acompanhar os resultados já alcançados. 

Demonstração de Conformidade: 

A Organização estabelece intervalos planejados para conduzir a revisão pela Alta Direção. 

A Organização revê o SGQ na revisão pela Alta Direção, para assegurar a sua continuada adequabilidade, eficácia 
e o alinhamento com a orientação estratégica da Organização. 

Comparação com a Edição Anterior (ISO 9001:2008): 

Esta seção corresponde à 5.6 da ISO 9001:2008, mas acrescenta a necessidade de avaliar o alinhamento do SGQ 
com a direção estratégia da Organização. Este ponto estava implícito na versão de 2008 e na versão de 2015 
torna-se explícito. 

A sua colocação na seção monitorização, medição, análise e melhoria vem enquadrar a revisão pela gestão na fase 
ATUAR do ciclo PDCA, permitindo uma sequência lógica dos requisitos, porém mantém-se uma responsabilidade 
da Alta Direção. 

 

9.3.2 Entradas para a Revisão pela Gestão 

Aplicação: 

A informação a recolher para a realização da revisão pela gestão deve ter em conta a informação descrita nas 
alíneas a) a f), que se sintetizam na lista abaixo: 

 Ações das revisões anteriores; 
 Alterações de contexto relevantes; 
 Desempenho e eficácia do SGQ, incluindo tendências; 
 Adequação  dos recursos; 
 Ações para tratar riscos e oportunidades; 
 Oportunidades de melhoria. 

A informação sobre o desempenho e eficácia do SGQ, incluindo tendências deve incluir: 

 Satisfação de cliente (9.12) e retorno de informação das partes interessadas relevantes (4.2); 
 Grau de cumprimento dos objetivos da qualidade e eventuais análises de desvios (6.2); 
 Desempenho dos processos (4.4) e conformidade dos produtos ou serviços (8.5,8.6,8.7); 
 Não conformidades e ações corretivas, como o número e tipo de não conformidades e tipo de ações corretivas 

(8.7, 10.2); 
 Resultados de monitorização e medição (9.1.1. e 9.1.3); 
 Resultados de auditorias (9.2); 
 Desempenho dos fornecedores externos (8.4). 

Em 5.3 são definidas as responsabilidades pelo reporte à Alta Direção de informação sobre o desempenho do SGQ 
e oportunidades de melhoria que deverão assegurar esta informação. 
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Demonstração de Conformidade: 

A revisão pela gestão considera informação relevante identificada nesta seção. 

Comparação com a Edição Anterior (ISO 9001:2008): 

Esta seção corresponde a 5.6.2 da ISO 9001:2008. A versão de 2015 acrescenta outras informações que devem 
ser analisadas pela Alta Direção: 

 Alterações de questões internas ou externas relevantes para o SGQ; 
 Retorno de informação das partes interessadas relevantes; 
 Desempenho de fornecedores externos; 
 Grau de cumprimento dos objetivos da qualidade; 
 Adequação dos recursos disponibilizados. 

 

9.3.3 Saídas da Revisão pela Gestão 

Aplicação: 

A norma define as saídas da revisão pela gestão sob a forma de decisões e ações decorrentes da análise do SGQ 
efetuada pela Alta Direção relativas a oportunidades de melhoria, necessidades de recursos e quaisquer 
necessidades de alterações no sistema. 

Relembra-se que a norma menciona em 9.3.1 que a revisão pela gestão deve concluir sobre a contínua pertinência, 
adequação, eficácia e alinhamento do SGQ com a direção estratégica da Organização. Desta forma, as saídas da 
revisão pela gestão devem refletir a análise destes aspetos, concluindo sobre se o SGQ continua apropriado, 
cumpre os requisitos normativos e se a Organização alcançou os resultados desejados, tendo em conta a sua 
direção estratégica. 

As saídas da revisão pela gestão podem constituir entradas para outros processos do SGQ (como por exemplo os 
associados ao design e desenvolvimento, competências, objetivos da qualidade e planejamento para os atingir, 
planejamento da mudança, melhoria, etc. 

Demonstração de Conformidade: 

A Organização apresenta as saídas documentadas da revisão pela gestão que  incluem decisões e ações relativas 
a oportunidades de melhoria, necessidades de alteração no SGQ e necessidades de recursos. 

Ligações Relevantes: 

 4.1 Compreender a organização e o seu contexto 
 4.2 Compreender as necessidades e as expectativas das partes interessadas 
 5 Liderança 
 6.3 Planejamento das alterações 
 9.1 Monitorização, medição, análise e avaliação 
 10.1 Melhoria – Generalidades 

Comparação com a Edição Anterior (ISO 9001:2008): 

Esta seção tem alterações relativamente à seção 5.6.3 da norma anterior, tendo sido retirada a menção explícita a 
decisões e ações: 

 À melhoria do produto relacionada com requisitos do cliente; 
 À melhoria da eficácia do SGQ e dos seus processos; 
 Passando a incluir menção a: 
 Oportunidades de melhoria; 
 Quaisquer necessidades de mudanças ao SGQ, abrangendo assim todo o tipo de decisões. 

As necessidades de recursos mantêm-se como na norma anterior. 
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As decisões e ações a tomar são agora sobre a globalidade do SGQ. 

A necessidade de reter informação documentada como evidência dos resultados da revisão pela gestão é referida 
aqui, quando na edição de 2008 os registros eram solicitados em 5.6.1, logo mantém-se o requisito. 

 

Ferramenta Saída 
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10 Melhoria 

 

10.1 Generalidades 

Resultados Pretendidos: 

A Organização promove ações de melhoria para atender aos requisitos dos clientes e aumentar a sua satisfação. 

Aplicação e Avaliação: 

A ISO 9001:2015 requer que a Organização determine e selecione oportunidades de 
melhoria, promovendo agora um conceito de melhoria mais abrangente do que a melhoria contínua da eficácia 
do SGQ. 

Esta seção enquadra-se no princípio de gestão da qualidade “melhoria”, que diz que as Organizações bem-
sucedidas têm um foco permanente na melhoria, mencionando-se aqui práticas de gestão centradas na 
identificação e realização de ações de diferentes tipos de melhoria com um caráter abrangente que visem dar 
resposta a: 

 Implementação de melhorias nos P&S para cumprir requisitos atuais e necessidades e expetativas futuras; 
 Correção, prevenção ou redução de efeitos indesejáveis; 
 Melhorias no desempenho e eficácia do SGQ. 

É claramente definido o tipo de melhorias que devem ser identificadas pela Organização. Estas podem ser definidas 
com base nos R&O identificados em 6.1,nos resultados de análise e avaliação (9.1) e determinadas pela gestão e 
topo em sede de revisão pela gestão (9.3). Relembra-se que a gestão de topo promove a melhoria e que devem 
ser definidas funções, responsabilidades e autoridades para reportar à gestão de topo oportunidades de melhoria. 

A ISO 9001:2015 fala agora de melhoria num conceito mais abrangente do que a melhoria contínua, 
determinando agora a possibilidade da Organização aplicar no seu SGQ outros tipos de melhoria. A norma não 
requer que a Organização adote e implemente todos os tipos de melhoria, mas clarifica agora que diferentes tipos 
de melhoria e inovação podem ser considerados e podem ser adequados para atingir as melhorias pretendidas. A 
decisão de que tipos de melhoria aplicar é da Organização. 

A melhoria pressupõe a capacidade da Organização atuar a partir de uma visão interna, isto é, na ótica do sistema 
de gestão, seus processos, dos recursos e das pessoas, e também a partir de uma visão sobre a sua ligação ao 
ambiente em que se insere, ou seja o contexto e a interação com as partes interessadas internas e externas 
relevantes desse contexto. 

A estes requisitos explícitos na seção 10, acrescem outras referências à importância de associar a melhoria à 
liderança, ao planeamento e aos processos e outras atividades do SGQ, como as de suporte ou de avaliação. 

A melhoria pode estar suportada por um plano de melhoria que explicite objetivos, atividades, responsabilidades, 
documentação, indicadores de desempenho a monitorizar e o calendário. 

Numa publicação recente, “Matthews & Marzec” apontam oito dimensões da melhoria: 

 Melhorias tangíveis; 
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 Mudanças como resposta a reclamações e a mudanças das especificações de clientes; 
 Mudanças nas especificações de produto; 
 Redução dos custos de qualidade; 
 Redução dos defeitos; 
 Conformidade com especificações; 
 Satisfação do cliente; 
 Melhorias nas políticas e nos procedimentos (sistema de gestão). 

Conforme proposto pelos autores, à dimensão da melhoria em termos de qualidade, devem associar-se as 
dimensões da melhoria contínua (CI) e as da melhoria de processos (PI). 

A combinação desses vários tipos de melhorias reflete a complexidade inerente a um ambiente dinâmico e os 
desafios que se colocam às Organizações no sentido de associarem dimensões que incluem, entre outras, as 
melhorias contínuas, de processos, de ferramentas e métodos, de alterações em práticas, procedimentos, 
especificações, requisitos ou outras, resultantes das necessidades de satisfação dos colaboradores, dos clientes ou 
das partes interessadas. 

A competitividade empresarial exige, pois, que as empresas desenvolvam as suas capacidades de adaptação à 
mudança, sendo a melhoria uma das vias para que tal aconteça, garantindo ainda uma aprendizagem passível de 
aplicação no futuro. 

A ISO 9001:2015 estabelece que as Organizações cumpram de forma consistente os requisitos dos clientes e que, 
na medida necessária, avaliem as suas necessidades e expetativas futuras. Este desafio decorre do contexto cada 
vez mais complexo e dinâmico em que as Organizações se inserem, que muitas vezes leva a mudanças rápidas nas 
suas necessidades e expetativas, bem como na legislação e regulamentação que lhes é aplicável (ISO 9001:2015, 
0.1 e 4.2). 

Para responder a este desafio, as Organizações podem ter necessidade de adotar diversas formas de melhoria, 
para além das correções e da melhoria contínua, tais como mudanças disruptivas, inovações e reorganizações (ISO 
9001:2015, 0.1). 

Neste quadro de referência, em que os objetivos associados à melhoria proporcionam o estabelecimento de 
ligações com a inovação, importa salientar a importância de distinguir: 

 O grau de novidade e de originalidade das mudanças ocorridas; 
 As capacidades existentes ou não na Organização, em termos de conhecimento ou de competências, para a 

sua concretização; 
 O impacto potencial no mercado ou na sociedade. 

As reorganizações passam pela implementação de novos métodos para a Organização das atividades de rotina e 
desenvolvimento de novos procedimentos para desenvolvimento do trabalho. (ver 4.1.2 da NP 4456) 

A inovação corresponde à implementação de novas, ou significativamente melhoradas, soluções para a empresa 
(exemplo: novo produto, processo, método organizacional ou de marketing) com o objetivo de reforçar a sua 
posição competitiva, aumentar o desempenho, ou o conhecimento. (ver 4.1.1 da NP 4456) 

Há ocasionalmente oportunidades para mudanças, que são disruptivas para as Organizações e para o mercado. 
Elas mudam a trajetória futura da Organização, ou até mesmo do mercado ou do setor, através de produtos ou 
processos totalmente novos, de novas formas de fazer negócios, novas tecnologias ou novos modos de 
pensar. São exemplos a Uber, através da alteração do modelo de prestação de um serviço tradicional, equiparado 
ao transporte de táxi, ou a Renova, com a alteração em termos de marketing e de processo de um dos produtos 
mais desinteressantes como é o caso do papel higiênico. 

As decisões associadas à implementação de qualquer uma das três abordagens anteriores estão condicionadas, e 
por vezes dependentes, dos atores ou instituições que interagem com as Organizações, ou seja do contexto em 
que as mesmas se inserem. 

Por outro lado, o contexto externo à Organização condiciona as oportunidades e as ameaças relevantes a médio 
e longo prazo, pelo que as melhorias a implementar também estão dependentes desses fatores. 
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Por último, ao avaliar a evolução das necessidades e tendências com o objetivo de implementar melhorias, a 
Organização deve considerar o conhecimento organizacional existente e determinar como adquirir ou aceder ao 
conhecimento adicional necessário, tendo em conta o contexto em que se insere e os atores da envolvente externa 
com que se relaciona (ISO 9001:2015, 7.1.6). 

Demonstração de Conformidade: 

A demonstração de conformidade com este requisito é feita geralmente pela avaliação dos resultados das 
melhorias introduzidas pela Organização, previamente determinadas, planejadas e executadas através da 
recolhimento de informação por entrevista, análise de documentos e eventuais ferramentas de suporte à melhoria, 
atas de reunião de equipas, avaliações de resultados e a observação in situ das melhorias introduzidas ou em 
implementação nos processos, nos P&S e na Organização. 

A Organização evidencia melhorias nos produtos, processos e serviços para obter a conformidade com requisitos 
do cliente e aumentar a sua satisfação. 

Quando relevante, evidencia melhorias que visam satisfazer necessidades e expetativas não atendidas ou futuras 
necessidades e expetativas dos clientes. 

São evidenciadas melhorias para prevenir, corrigir ou reduzir efeitos indesejáveis. 

São evidenciadas ações de melhoria orientadas para o aumento da eficácia e melhoria do desempenho do SGQ. 

Na lista seguinte são dados alguns exemplos de atividades e melhorias que podem ser observadas nas 
Organizações: 

 Implementação de melhorias nos processos para prevenir não conformidades, através da criação de grupos de 
melhoria de caráter temporário, que têm por base a análise de tendências dos defeitos e caraterísticas do 
processo, a qual revela a necessidade de atuar para manter ou melhorar a conformidade; 

 Aplicação de metodologias de diagnóstico e de avaliação, associando à “voz” das artes interessadas, em 
especial do cliente ou utilizador, como por exemplo: “Círculo/Painel” de melhoria, on-line ou presencial, e 
outras formas de interação com o cliente ou partes interessadas relevantes; 

 Utilização de ferramentas de suporte à melhoria (Ex. Brainstorming, etc.); 
 Implementação de ações e projetos de melhoria organizacional, com o objetivo de reduzir tempos de 

atividades, custos ou de aumentar a eficiência e produtividade (Ex: Lean, Kaizen, 6 Sigma, sessões de boas 
práticas, ações de criatividade e de gestão do conhecimento focadas na melhoria, etc.); 

 Realização de iniciativas de geração e valorização de ideias como, por exemplo, bolsas de ideias, caixas de 
ideias, incluindo a disponibilização de meios para recolha, aperfeiçoamento, avaliação e mensuração de 
impacto como por ex. plataformas de inovação on-line, intranets, etc.; 

 Aplicação do conceito de open-innovation, com projetos para recolha de ideias junto da comunidade externa 
à Organização, como por exemplo: clientes, parceiros, potenciais clientes, etc. 

Ligações Relevantes: 

 5.1.1 Liderança – Generalidades 
 5.2 Política 
 6.1 Ações para tratar riscos e oportunidades 
 7.1 Recursos 
 7.3 Consciencialização 
 9.1.3 Análise e avaliação 
 9.3 Revisão pela gestão 

Comparação com a Edição Anterior (ISO 9001:2008): 

Esta seção é nova e aborda formas mais abrangentes de melhoria, anteriormente requerida na seção 8.5.1 
Melhoria contínua. 

A abordagem anterior previa apenas a melhoria contínua da eficácia do SGQ através dos resultados das auditorias, 
da análise dos dados, das revisões pela gestão, levando geralmente à tomada de ações corretivas ou de ações 
preventivas. 
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A nova abordagem inclui agora a melhoria de P&S, incluindo futuras necessidades e expetativas dos clientes, a 
melhoria de processos para eliminar não conformidades, corrigir, prevenir e reduzir efeitos não desejados e as 
melhorias destinadas a melhorar o desempenho global do SGQ e não apenas a sua eficácia. 

A Organização pode agora usar diferentes tipos de melhoria para além da melhoria contínua. 

 

Ferramenta Saída 

  

  

  

  
 

10.2 Não Conformidade e Ação Corretiva 

 

Resultados Pretendidos: 

A Organização identifica falhas e incumprimentos, corrige-os, investiga as causas e toma ações para prevenir a 
recorrência, assegurando a melhoria. 

 

10.2.1 Reclamações 

 

Aplicação: 

Uma não conformidade é a não satisfação de um requisito e a ação corretiva, a ação tomada para eliminar a causa 
de uma não conformidade e prevenir a sua repetição (ISO 9000:2015, 3.6.9 e 3.12.2). 

As não conformidades podem ser detectadas interna ou externamente, ter origem em reclamações de clientes, 
identificadas no controle das saídas não conformes de processos, produtos ou serviços (8.6), em auditorias internas 
ou externas. 
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Quando ocorre uma não conformidade, a ISO 9001:2015 indica que o primeiro passo é reagir a essa não 
conformidade. Isso implica definir medidas para corrigir e controlar, e para lidar com as consequências, na medida 
aplicável. Esta reação é comumente chamada de correção. 

A ação corretiva é uma ação dirigida para eliminar causas da não conformidade, para que esta não volte a 
acontecer ou não aconteça em outro ponto do SGQ. A Organização deve analisar as não conformidades e 
determinar se são necessárias ações corretivas. Esta determinação pode ser feita para uma não conformidade ou 
para um conjunto de não conformidades idênticas. 

A avaliação para eliminar as causas implica a identificação das causas da não conformidade. Para isso, a não 
conformidade é analisada e revista no sentido de identificar qual a causa que originou o não cumprimento do 
requisito, sendo necessário recolher toda a informação relevante para uma boa análise. 

Determinar as verdadeiras causas do problema, o porquê da não conformidade, deverá ser um exercício exaustivo 
que permita chegar aos fatores que o determinam, para que se possam eliminar verdadeiramente. Análises 
superficiais de causas que apenas identificam a primeira causa de falha, remetendo-a para falha pontual ou erro 
humano, raramente dão origem a ações eficazes que eliminam as causas do problema e que se traduzem em 
ganhos para a eficácia do SGQ. 

Existem técnicas como o diagrama de Ishikawa, também chamado de espinha de peixe, ou os “5 porquês” às 
quais a Organização poderá recorrer. 

Para determinar se existem não conformidades similares ou se poderiam vir a ocorrer, a Organização deverá avaliar 
situações idênticas que já ocorreram ou possam vir a ocorrer. A análise pode abranger outras áreas, produtos, 
serviços ou processos. 

A análise das causas da não conformidade é o primeiro passo para encontrar a solução que é a ação corretiva que, 
uma vez implementada, vai prevenir a recorrência do problema ou que ele surja em outro lugar da Organização. 

As ações corretivas poderão ser alvo de planejamento que defina a ação, o prazo e as responsabilidades, de modo 
a assegurar que são implementadas. 

As ações corretivas devem ser proporcionais aos efeitos potenciais das não conformidades. 

A ISO 9001:2015 requer que a Organização reveja a eficácia das ações corretivas, ou seja, se uma vez 
implementadas se verifica que corrigiram de fato o problema e não há recorrências, isto é, se a ação corretiva 
atingiu os resultados pretendidos. 

Se, após a implementação da ação, a não conformidade persiste, a ação pode não ser suficiente para a causa, ou 
podem existir outras causas concorrentes, pelo que deverá ser reanalisada e determinada a necessidade de definir 
novas ações. 

Quando necessário, deve atualizar-se a determinação dos riscos e das oportunidades efetuadas no planejamento, 
ou seja, deve verificar-se qual o impacto das ações a implementar sobre os R&O determinados: acarretam novos 
ou alteram os riscos? Indiciam que as ações para tratar R&O não foram adequadamente planejadas ou não foram 
executadas? Concretizam oportunidades? A ação corretiva implementada altera a determinação dos R&O? O 
cuidado com esta atualização deverá ser proporcional ao impacto potencial da conformidade nos P&S. 

Finalmente, a norma requer que sejam introduzidas alterações no SGQ, se necessário. 

 

10.2.2 Informação Documentada 
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Aplicação: 

A norma requer que a Organização retenha informação documentada, apropriada à natureza das não 
conformidades, das ações subsequentes e dos resultados das ações corretivas. Por natureza das não conformidades 
entende-se a sua descrição, onde aconteceu, se foi no produto, serviço, processos, documentos etc., local de 
detecção, frequência, etc. As ações tomadas referem-se às correções e à análise de causas para determinar a 
necessidade de implementar ações e sua definição. Finalmente os resultados das ações corretivas são 
demonstrados pela avaliação da sua eficácia. 

Demonstração de Conformidade: 

A Organização retém informação documentada das não conformidades, correções, análise de causas, 
determinação de ações e dos resultados das ações corretivas empreendidas incluindo a sua eficácia. 

A Organização atualiza os R&O determinados no planejamento, na sequência das não conformidades e quando 
necessário. 

A Organização altera o SGQ quando necessário. 

Ligações Relevantes: 

 6.1 Ações para tratar riscos e oportunidades 
 8.2.1 Comunicação com o cliente 
 8.6 Controle de saídas não conformes 
 9.1 Monitorização, análise e avaliação 
 9.2 Auditorias internas 

Comparação com a Edição Anterior (ISO 9001:2008): 

Esta seção corresponde ao 8.5.2 e 8.5.3 da versão de 2008, clarificando agora a diferença entre correção e não 
conformidade. 

Introduz-se, igualmente, uma ligação às ações para tratar R&O. 

Outra mudança relevante é que deixa de existir a obrigatoriedade de definir um procedimento documentado para 
ações corretivas. Compete agora à Organização determinar a informação documentada que considera necessária 
para suportar a eficaz implementação desta seção. 

Por último, uma das principais mudanças na revisão de 2015 da ISO 9001 e que teve reflexos nesta seção, foi a 
introdução do pensamento baseado em risco, deixando de existir uma seção autônoma para as ações preventivas, 
8.5.3. 

Para as Organizações que aplicavam eficazmente e com resultados o conceito de ações preventivas através das 
práticas estabelecidas anteriormente, recomenda-se que as mantenham. 

A prevenção é uma das componentes essenciais de um SGQ, que é agora integrada no planeamento do sistema. 

 

Ferramenta Saída 
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10.3 Melhoria Contínua 

 

Resultados Pretendidos: 

A Organização melhora continuamente o desempenho, a adequação e a eficácia do SGQ. 

Aplicação: 

A ISO 9001:2015 requer que a Organização melhore de forma contínua a aptidão, a adequação e a eficácia do 
seu SGQ.  

Para tal, a Organização deve considerar os resultados da análise e avaliação (9.1.3), e as saídas da revisão pela 
gestão (9.3.3), para identificar necessidades e oportunidades para a melhoria contínua. 

A ISO 9000:2015 (3.3.2) define melhoria contínua como “atividade recorrente com vista a incrementar o 
desempenho”,  definido este último como resultados mensuráveis (3.7.8.). 

Consequentemente, a melhoria contínua não pode ser baseada apenas em problemas identificados, devendo 
também contemplar as possibilidades de aperfeiçoar resultados do sistema, processos, P&S fornecidos. Poderá 
também contribuir para a antecipação das necessidades e expetativas do mercado, no sentido de potenciar que 
as Organizações forneçam P&S que satisfaçam, tanto os requisitos do cliente como os legais aplicáveis, e aumentar 
a satisfação do cliente através da aplicação eficaz do sistema. 

A melhoria contínua do SGQ parte do compromisso da gestão com a melhoria, assumido na sua política da 
qualidade. De notar que a revisão pela gestão é determinante para a melhoria, incluindo a melhoria contínua, já 
que nas suas entradas (9.3.2) a Organização inclui a análise dos resultados obtidos e tendências, em particular na 
entrada “informações quanto ao desempenho e a eficácia do sistema de gestão da qualidade”, e nas suas saídas 
identifica oportunidades de melhoria. 

Por último, a norma ISO 9001 usa o termo “melhoria contínua” para enfatizar o fato de que esta é uma atividade 
contínua e recorrente. É importante reconhecer, no entanto, que há diferentes formas para uma Organização 
poder melhorar. 
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A melhoria contínua, passo a passo, é apenas uma delas. A ISO 9001:2015 usa, de uma forma mais geral, o termo 
melhoria (10.1), em que a melhoria contínua é um dos componentes, mas não o único. 

Entre outras, identificam-se as seguintes formas genéricas de potenciar a melhoria contínua: 

 Implementar correções, de modo a controlar e corrigir situações não conformes, tratando as suas 
consequências, como aplicável; 

 Determinar a necessidade de ações para eliminar as causas da não conformidade, de modo a evitar a sua 
repetição ou ocorrência em outro local; 

 Analisar os resultados dos processos, da realização dos P&S e da sua monitorização, medição, análise e 
avaliação; 

 Analisar outros fatores que possam influenciar o SGQ, tais como fusões ou aquisições planejadas, alterações 
organizacionais, novos produtos ou serviços disponibilizados ao mercado, investimentos nas infraestruturas ou 
nos meios de produção e realização dos serviços, incluindo hardware ou software, mudança de colaboradores 
chave, entre outras, e tomando ações para evitar rupturas no funcionamento do SGQ e quaisquer situações 
não conformes; 

 Acompanhar a evolução do contexto externo e dos requisitos relevantes das partes interessadas relevantes, 
para antecipar situações adversas; 

 Colocar simplesmente a questão a todos os níveis organizacionais: “Haverá uma maneira melhor de fazer 
isto?”, aplicando assim o princípio da melhoria, a todos os níveis da Organização, garantindo o seu 
envolvimento. 

Não sendo um requisito da ISO 9001:2015, o uso da ferramenta de autoavaliação apresentada na ISO 9004:2009 
pode ser uma boa abordagem na identificação das áreas de melhoria, por tratar uma maior gama de tópicos que 
possam contribuir para uma melhoria do desempenho global da Organização. 

O Anexo B da ISO 9004:2009 providencia vários exemplos de como as melhorias podem ser realizadas. 

Esta seção não tem requisito para “manter” ou “reter” informação documentada, sendo essa uma decisão da 
Organização. 

Demonstração de Conformidade: 

A Organização demonstra a introdução de melhorias no SGQ, seja ao nível da adequação, pertinência e eficácia. 

Na determinação de melhorias, a Organização considera os resultados de análise e avaliação e as decisões e ações 
determinadas em sede de revisão pela gestão. 

A revisão pela gestão revê os resultados de ações determinadas nas anteriores revisões pela gestão, mantendo 
registos. 

A revisão pela gestão toma decisões e determina ações sobre melhoria, registrando-as. 

Os resultados de análise e avaliação identificam necessidades de melhoria, incluindo melhoria contínua. 

Ligações Relevantes: 

 4.4 Sistema de gestão da qualidade e respetivos processos 
 5.2 Política 
 9.1.3 Análise e avaliação 
 9.3 Revisão pela gestão 

Comparação com a Edição Anterior (ISO 9001:2008): 

A ISO 9001:2015 clarifica o que se pretende com a melhoria contínua (10.3) no contexto da melhoria (10.1), tendo 
este último um âmbito mais alargado e abrangente – a melhoria contínua é uma das abordagens da melhoria, de 
caráter contínuo e incremental. 

A melhoria contínua está centrada na adequação e eficácia do SGQ, tal como na versão anterior da norma, mas 
agora dirigida a considerar no âmbito das saídas da análise e avaliação e das saídas da revisão pela gestão. 
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