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ISO 9001:2008 

 QUALIDADE II 

ISO 9000 

• A ISO 9000 - Qualidade é o nome genérico 

utilizado pela série de normas da família 9000 

(ISO) que estabelece as diretrizes para 

implantação de Sistemas de Gestão da 

Qualidade - SGQ ISO 9001. 
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A família ABNT NBR ISO 9000 

• ISO 9000:2005 – Sistema de Gestão da Qualidade, 
Fundamentos e Vocabulário 
 

• ISO 9001:2008 – Sistema de Gestão da 
Qualidade, Requisitos 
 

• ISO 9004:2009 – Sistema de Gestão da Qualidade, 
Diretrizes para Melhoria de Desempenho 
 
 

• A 9001 é a norma que define os requisitos para um 
Sistema de Gestão da Qualidade, é através da dela que 
a organização poderá se preparar para uma 
certificação. 

 Estrutura 

 ABNT NBR ISO 9001:2008 

• 1 ESCOPO 

• 2 REFERÊNCIAS NORMATIVAS 

• 3 TERMOS E DEFINIÇÕES 

• 4 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

• 5 RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO 

• 6 GESTÃO DE RECURSOS 

• 7 REALIZAÇÃO DO PRODUTO 

• 8 MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA 

4 
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Generalidades 

• O projeto e a implantação de um sistema de 
gestão da qualidade de uma organização são 
influenciados por: 

▫ a) seu ambiente organizacional, mudanças neste 
ambiente e os riscos associados com este ambiente, 

▫ b) suas necessidades que se alteram 

▫ c) seus objetivos particulares 

▫ d) os produtos fornecidos 

▫ e) os processos utilizados 

▫ f) seu porte e estrutura organizacional 

Abordagem de processo 

• A norma promove a adoção de uma abordagem 
de processo 

• Para uma organização funcionar de maneira 
eficaz, ela tem que determinar e gerenciar 
diversas atividades interligadas. 

• Uma atividade ou conjunto de atividades que 
usa recursos e que é gerenciada de forma a 
possibilitar a transformação de entradas em 
saídas pode ser considerada um processo. 
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1 - Escopo - Generalidades 

• Esta Norma especifica requisitos para um sistema 
de gestão da qualidade, quando uma organização 

▫ a) necessita demonstrar sua capacidade para fornecer 
produtos que atendam de forma consistente aos 
requisitos do cliente e requisitos estatutários e 
regulamentares aplicáveis, e 

▫ b) pretende aumentar a satisfação do cliente por meio 
da aplicação eficaz do sistema, incluindo processos 
para melhoria contínua do sistema, e assegurar a 
conformidade com os requisitos do cliente e os 
requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis. 

4 - Sistema de Gestão da Qualidade 

4.1. Requisitos gerais  

4.2.Requisitos de documentação  

4.2.1. Generalidades  

4.2.2.Manual da Qualidade 

4.2.3.Controle de Documentos  

4.2.4.Controle de Registros  
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4 - Sistema de Gestão da Qualidade 

    4.1 Requisitos Gerais 

 A organização deve estabelecer, documentar, implementar e 

manter um SGQ e melhorar continuamente a sua eficácia de 

acordo com os requisitos desta norma;  

 Determinar os processos necessários para o SGQ e sua 

aplicação por toda a organização (que afetem a qualidade); 

 Determinar a sequência e interação destes processos; 

 Determinar critérios e métodos necessários para operação e 

controle eficazes desses processos;  

 Assegurar recursos e informações necessárias para a operação 

e monitoramento dos processos; 

 Monitorar, medir onde aplicável e analisar esses processos 

 

4 Sistema de Gestão da Qualidade 

     4.1 Requisitos Gerais 

 NOTA 1: os processos necessários ao SGQ incluem processos de 

atividades de gerenciamento, de provisão de recursos, de realização do 

produto e de medição análise e melhoria. 

 NOTA 2: o processo terceirizado é aquele necessário ao SGQ, mas que é 

executado por uma parte externa à organização. 
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4 Sistema de Gestão da Qualidade 

 4.1 Requisitos Gerais 

 NOTA 3: processos terceirizados não eximem a organização da 

responsabilidade pelo atendimento aos requisitos. O tipo e extensão 

desse controle depende de fatores como: 

 impacto potencial do processo terceirizado 

 a extensão do compartilhamento do controle com o terceiro 

 a capacidade do controle da organização pela aplicação do item 7.4.  

4.2 Requisitos de Documentação  

4.2.1 Generalidades 

• A documentação do sistema de gestão da qualidade 
deve incluir 
▫ a) declarações documentadas de uma política da 

qualidade e dos objetivos da qualidade, 
▫ b) um manual da qualidade 
▫ c) procedimentos documentados e registros requeridos 

por esta Norma, e 
▫ d) documentos, incluindo registros, determinados pela 

organização como necessários para assegurar o 
planejamento, a operação e o controle eficazes de seus 
processos. 
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4.2 Requisitos de Documentação  

4.2.1 Generalidades 

•  NOTA 1: Onde o termo “procedimento documentado” aparecer 

nesta  Norma, significa que o procedimento é estabelecido, 

documentado, implementado e mantido.  

▫ Um único documento poderá incluir os requisitos de um ou mais 

procedimentos. Um requisito de procedimento documentado poderá ser 

tratado em mais que um documento.  

4.2.2 Manual da Qualidade 

• A organização deve estabelecer e manter um 
manual da qualidade que inclua 

▫ a) o escopo do sistema de gestão da qualidade, 
incluindo detalhes e justificativas para quaisquer 
exclusões (ver 1.2) 

▫ b) os procedimentos documentados estabelecidos 
para o sistema de gestão da qualidade, ou 
referência a eles, e 

▫ c) uma descrição da interação entre os processos 
do sistema de gestão da qualidade. 
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4.2.3 Controle de documentos 

• Os documentos requeridos pelo sistema de gestão da 
qualidade devem ser controlados.  

 Registros são um tipo especial de documento e devem ser controlados 
de acordo com os requisitos apresentados em 4.2.4. 

• Um procedimento documentado deve ser estabelecido para 
definir os controles necessários para 

▫ a) aprovar documentos quanto à sua adequação, antes de sua 
emissão, 

▫ b) analisar criticamente e atualizar, quando necessário, e 
reaprovar documentos, 

▫ c) assegurar que as alterações e a situação da revisão atual dos 
documentos sejam identificadas, 

4.2.3 Controle de documentos 

▫ d) assegurar que as versões pertinentes de documentos aplicáveis 

estejam disponíveis nos locais de uso, 

▫ e) assegurar que os documentos permaneçam legíveis e 

prontamente identificáveis, 

▫ f) assegurar que documentos de origem externa determinados 

pela organização como necessários para o planejamento e 

operação do sistema de gestão da qualidade sejam identificados e 

que sua distribuição seja controlada, e 

▫ g) evitar o uso não pretendido de documentos obsoletos e aplicar 

identificação adequada nos casos em que eles forem retidos por 

qualquer propósito. 
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4.2.4 Controle de registros 

• Registros estabelecidos para prover evidência de 
conformidade com requisitos e da operação eficaz do 
sistema de gestão da qualidade devem ser controlados. 

• A organização deve estabelecer um procedimento 
documentado para definir os controles necessários para 
a identificação, armazenamento, proteção, recuperação, 
retenção e disposição dos registros. 

• Registros devem permanecer legíveis, prontamente 
identificáveis e recuperáveis. 

Vocabulário! 

• Procedimento:  forma especificada de 
executar uma atividade ou um processo. 

 NOTA Procedimento pode ser documentado ou não 

• Documento: informação e o meio no qual ela 
está contida 

• Registro: documento que apresenta resultados 
obtidos ou fornece evidencias de atividades 
realizadas 
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Dica para auditorias! 

• Os documentos no nível de versão correta devem estar 
disponíveis (ou facilmente acessíveis) no ponto de uso.  

▫ Ao fazer a auditoria dos documentos, use de bom senso – 
não espere que o motorista de empilhadeira tenha uma 
cópia das instruções ou do fluxograma de processo em sua 
empilhadeira. 

• Os documentos devem poder ser lidos e as pessoas 
devem poder saber facilmente o que são (por exemplo, 
uma ordem de compra etc.) 

▫ Verifique datas de revisão, rasuras, estado de conservação. 

Capa 

da Obra 

Típica Hierarquia da Documentação de Sistemas da 
Qualidade 

Flexível 

Nível 1 

 Nível 2 

 Nível 3 

Nível 4 

 (Registros da qualidade – formulários, 
relatórios etc.) 

Manual da qualidade 

Instruções de trabalho 

Política e  

objetivos 

20 

PROCEDIMENTOS 
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5. Responsabilidade da Direção  
• 5.1. Comprometimento da direção  

• 5.2. Foco no cliente  

• 5.3.Política da qualidade  

• 5.4.Planejamento  

▫ 5.4.1.Objetivos da qualidade  

▫ 5.4.2. Planejamento do SGQ  

• 5.5. Responsabilidade, autoridade e comunicação  

▫ 5.5.1. Responsabilidade e autoridade  

▫ 5.5.2. Representante da Direção  

▫ 5.5.3. Comunicação interna  

• 5.6. Análise \crítica pela Direção  

▫ 5.6.1. Generalidades  

▫ 5.6.2. Entrada da análise Crítica  

▫ 5.6.3. Saída da Análise Crítica  

 

5.1 Comprometimento da direção 
• A Alta Direção deve fornecer evidência do seu 

comprometimento com o desenvolvimento e com a 

implementação do sistema de gestão da qualidade, e com a 

melhoria contínua de sua eficácia 

▫ a) comunicando a organização da importância de atender aos 

requisitos dos clientes, como também aos requisitos estatutários e 

regulamentares, 

▫ b) estabelecendo a política da qualidade 

▫ c) assegurando que os objetivos da qualidade são estabelecidos, 

▫ d) conduzindo as análises críticas pela direção, e 

▫ e) assegurando a disponibilidade de recursos. 
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5.1 Comprometimento da direção 

• Dicas para auditoria: 
• A ênfase está no comprometimento e liderança. 

▫ Um estilo de direção que proporciona o reconhecimento da 
contribuição individual e da equipe, e que mantém e otimiza a 
auto-estima dos mesmos.  
 Peça para ver evidência disso. 

• - A alta direção ouvindo os empregados e reagindo 
enfaticamente.  
▫ Converse com os empregados e meça suas reações. 

• - Um estilo aberto em que as estratégias são compartilhadas e 
explicadas.  

▫ Pergunte às pessoas se elas conhecem , elas lhe dirão. 
• - Um estilo de direção, que estimula o envolvimento de todos 

e fornece apoio.  

▫ Isso será evidente de várias maneiras. 
 

5.1 Comprometimento da direção 

• Dicas para auditoria: 
• Autonomia dos empregados sem remover a responsabilidade do 

executivo pelas ações tomadas. 
▫ Isso será demonstrado pela confiança das pessoas em fazer e explicar 

seus trabalhos. 

• - Estabelecimento de metas e objetivos a serem alcançados e 
levando ao alcance das metas. 
▫ Pergunte as pessoas em todos os níveis se elas sabem quais são 

metas.  

▫ Podem existir indicações visuais nos quadros de avisos etc. 

• - Certificando-se de que pessoas são constantemente atualizadas 
através de briefings (prévias), mensagens pessoais e outros meios.  
▫ Participe de um briefing (prévia) se for possível. 

• - Dando o exemplo com suas próprias ações e desempenho que os 
outros podem seguir.  
▫ Esse é o efeito “Richard Branson” e será bastante evidente se existir. 
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5.1 Comprometimento da direção 

• A ênfase está na alta direção desempenhar um 
papel signficativo em: 

▫ - comunicação 

▫ - entender as necessidades dos clientes 

▫ - definir suas políticas e estabelecer objetivos 
mensuráveis 

▫ - conduzir análises críticas pela direção com base 
em informações sólidas e tomada de ação em 
conseqüência delas. 

▫ - Prover recursos no sentido amplo do termo 
recurso 

5.2 Foco no cliente 

• A Alta Direção deve assegurar que os requisitos 

do cliente sejam determinados e atendidos com 

o propósito de aumentar a satisfação do cliente 

(ver 7.2.1 e 8.2.1) 

 7.2.1. Determinação dos requisitos relativos ao produto  

 8.2.1. Satisfação do Cliente  
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5.2 Foco no cliente (dicas) 

• A evidência tangível de que isso é levado seriamente será na 
forma de: 

▫ Planos de marketing que são definidos para o imediato e o futuro 
(os pontos no tempo irão variar dependendo da natureza do 
negócio, seus produtos e clientes) 

▫ Pesquisas de satisfação do cliente que são feitas regularmente e 
providências tomadas 

▫ Alterações de projeto que foram feitas em consequência do 
retorno de comentários do cliente 

 
• Simplesmente satisfazer os cliente pode não ser suficiente para 

muitas organizações – a concorrência está fazendo isso! 

5.3 Política da qualidade 

• A Alta Direção deve assegurar que a política da qualidade 

▫ a) seja apropriada ao propósito da organização 

▫ b) inclua um comprometimento com o atendimento aos requisitos e com 

a melhoria contínua da eficácia do sistema de gestão da qualidade, 

▫ c) proveja uma estrutura para estabelecimento e análise crítica dos 

objetivos da qualidade, 

▫ d) seja comunicada e entendida por toda a organização, e 

▫ e) seja analisada criticamente para a continuidade de sua adequação. 
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5.3 Política da qualidade (dicas) 

• Qualidade, talvez mais do que qualquer outro aspecto de 

negócios de uma organização, precisa de uma declaração 

formal da política, já que: 

▫ - a qualidade afeta todas as pessoas e os clientes 

▫ - sem uma declaração, as pessoas inventarão sua própria política 

e regras que a acompanham. 

• Requer que a alta direção defina sua política de qualidade e 

assegure-se de que ela é entendida por todos cujo trabalho 

poderia causar impacto no que o cliente recebeu. 

5.3 Política da qualidade (dicas) 

• A política deve ser declarada e comunicada para todos.  

• A única maneira de testar esse fato é: 

▫ Ver onde ela esta exibida 

▫ Verificar seu conteúdo e exatidão 

▫ Fazer às pessoas em todos os níveis a pergunta básica “você pode me 

dizer o que a política da qualidade significa para você?” 

▫ Descobrir quais planos estão estabelecidos para analisar periodicamente 

as políticas quanto à vigência e consistência com outras políticas (tal 

como as políticas financeiras, as políticas de saúde e segurança etc.) e 

atualizá-los ( e as políticas) se necessário. 
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5.4 Planejamento 
5.4.1 Objetivos da qualidade 

• A Alta Direção deve assegurar que os objetivos da 

qualidade, incluindo aqueles necessários para 

atender aos requisitos do produto (ver 7.1 a), sejam 

estabelecidos nas funções e nos níveis pertinentes da 

organização.  

• Os objetivos da qualidade devem ser mensuráveis e 

consistentes com a política da qualidade. 
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5.4 Planejamento 
5.4.2 Planejamento do sistema de gestão da qualidade 

• A Alta Direção deve assegurar que 

• a) o planejamento do sistema de gestão da 
qualidade seja realizado de forma a satisfazer os 

• requisitos citados em 4.1, bem como os objetivos 
da qualidade, e 

• b) a integridade do sistema de gestão da 
qualidade seja mantida quando mudanças no 
sistema 

• de gestão da qualidade são planejadas e 
implementadas. 

5.4 Planejamento (dicas) 
5.4.2 Planejamento do sistema de gestão da qualidade 

• A alta direção deve: 

▫ - planejar a gama completa de recursos necessários para atingir 

os objetivos que foram estabelecidos 

▫ - planejar os processos requeridos 

▫ - planejar a validação (incluindo a validação de processos) 

▫ - planejar a melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade 

▫ - planejar quanto a alterações e preservação da integridade do 

sistema de gestão da qualidade durante a mudança. 

• Busque evidências!  
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5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicação 
5.5.1 Responsabilidade e autoridade 

• A Alta Direção deve assegurar que as responsabilidades e 
autoridade sejam definidas e comunicadas em toda a 
organização. 
 

• Dicas: 
▫ No mínimo a organização deve ter 

 - alguma forma de organograma 

 - responsabilidades e autoridades claramente definidas (podem ser 
em descrições de cargo, como parte integrante das descrições de 
processos e procedimentos documentados e outros formatos 
adequados à cultura da organização) 

▫ As pessoas devem ter um claro entendimento de suas 
responsabilidades e autoridades e saber a quem se reportam e 
inter-relacionam 

5.5.2 Representante da direção 

• A Alta Direção deve indicar um membro da administração da organização 

que, independentemente de outras responsabilidades, deve ter 

responsabilidade e autoridade para: 

▫ a) assegurar que os processos necessários para o sistema de gestão da qualidade 

sejam estabelecidos, implementados e mantidos, 

▫ b) relatar à Alta Direção o desempenho do sistema de gestão da qualidade e 

qualquer necessidades de melhoria, e 

▫ c) assegurar a promoção da conscientização sobre os requisitos do cliente em toda 

a organização. 

• NOTA: A responsabilidade de um representante da direção pode incluir a 

ligação com partes externas em assuntos relativos ao sistema de gestão da 

qualidade. 
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5.5.3 Comunicação Interna 

• A Alta Direção deve assegurar que sejam estabelecidos, 

na organização, os processos de comunicação 

apropriados e que seja realizada a comunicação relativa 

à eficácia do sistema de gestão da qualidade. 

5.5.3 Comunicação Interna (dicas) 

• Deve existir evidência objetiva de que isso ocorre. 

• Tipicamente, as pessoas devem estar cientes de: 

▫ - Quais foram os resultados das últimas auditorias internas e 

externas e como isso nos afeta? 

▫ - Quais foram os resultados da última pesquisa de satisfação do 

cliente e seu impacto em seus processos 

• Evidência tangível de como os processos de comunicação 

serão vistos na forma de minutas de briefings da equipe, 

pontos de informação, quadros de aviso dedicados, cartas 

circulares, quadro de avisos eletrônicos etc.. 
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5.6 Análise crítica pela direção 
5.6.1 Generalidades 

• A Alta Direção deve analisar criticamente o sistema de gestão 

da qualidade da organização , a intervalos planejados, para 

assegurar sua contínua adequação, suficiência e eficácia.  

• Essa análise crítica deve incluir a avaliação de oportunidades 

para melhoria e necessidade de mudanças no sistema de 

gestão da qualidade, incluindo a política da qualidade e os 

objetivos da qualidade. 

• Devem ser mantidos registros das análises críticas pela 

Direção (ver 4.2.4). 

5.6 Análise crítica pela direção 
5.6.2 Entradas para a análise crítica 

• As entradas para a análise crítica pela direção devem incluir 

informações sobre: 

▫ a) resultados de auditorias 

▫ b) realimentação de cliente 

▫ c) desempenho de processo e conformidade de produto, 

▫ d) situação das ações preventivas e corretivas, 

▫ e) ações de acompanhamento sobre as análises críticas anteriores pela 

direção, 

▫ f) mudanças que possam afetar o sistema de gestão da qualidade, e 

▫ g) recomendações para melhoria. 
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5.6 Análise crítica pela direção 
5.6.3 Saídas da análise crítica 

• As saídas da análise crítica pela direção devem 

incluir quaisquer decisões e ações relacionadas a 

▫ a) melhoria da eficácia do sistema de gestão da 

qualidade e de seus processos, 

▫ b) melhoria do produto em relação aos requisitos 

do cliente, e 

▫ c) necessidade de recursos. 

5.6 Análise crítica pela direção 
Dicas 

• Tendo definido as políticas e os objetivos para a 

empresa, a alta direção deve verificar regularmente se 

estes estão sendo obedecidos e atingidos.  

• A análise crítica pela direção é uma maneira em que eles 

podem fazer isso. 

• Elas devem ser conduzidas com a frequência necessária a 

fim de assegurar que o sistema de gestão é adequado e 

certo para as necessidades da organização. 

• Verifique se estão mantidas as minutas da análise crítica. 
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SEÇÃO 6: GESTÃO DE RECURSOS 

• 6.1. Gestão de recursos  

• 6.2. Recursos Humanos  

▫ 6.2.1.Generalidades  

▫ 6.2.2. Competência, treinamento e 
conscientização  

• 6.3. Infra-estrutura  

• 6.4. Ambiente de Trabalho  

 

6.1. Gestão de recursos  

• A organização deve determinar e prover recursos 
necessários para: 

▫ a) Implementar e manter o SGQ e melhorar 
continuamente sua eficácia; 

▫  b) Aumentar a satisfação dos clientes mediante o 
atendimento aos seus requisitos. 
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6.2. Recursos Humanos 
6.2.1. Generalidades 

• As pessoas que executam atividades que afetam a 

conformidade do produto devem ser competentes, com 

base em educação, treinamento, habilidade e experiência 

apropriados.  

▫ Nota: a conformidade com os requisitos do produto pode 

ser afetada diretamente ou indiretamente pelo pessoal que 

realiza qualquer tarefa no âmbito do sistema de gestão da 

qualidade.  

 

6.2. Recursos Humanos 
6.2.2. Competência, Treinamento e Conscientização 

 
• A organização deve: 

▫ a) Determinar as competências necessárias para as pessoas que 

executam trabalhos que afetam a conformidade com os requisitos do 

produto; 

▫ b) Onde aplicável, prover treinamento ou tomar outras ações para 

alcançar a competência necessária; 

▫ c) Avaliar a eficácia das ações executadas; 

▫ d) Assegurar que o seu pessoal esteja consciente quanto à pertinência e 

importância de suas atividades e de como elas contribuem para atingir os 

objetivos da qualidade; 

▫ e) Manter registros apropriados de educação, treinamento, habilidades e 

experiência.  
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6.2. Recursos Humanos (dicas) 

• A norma pede  que as pessoas sejam competentes.  
• Essa competência pode ser derivada de uma 

combinação de: 
▫ educação - certificados educacionais específicos que 

podem ser exigidos pela empresa 
▫ treinamento - desenvolvimento do conjunto de 

habilidades das pessoas através de treinamento formal 
ou no trabalho 

▫ habilidades - o talento ou outras habilidades 
requeridas para tarefas específicas de processo 

▫ experiência - geralmente desenvolvida com o tempo 
ou exposição aos processos relevantes. 

• No RH devem constar registros sobre isso. 

6.2. Recursos Humanos (dicas) 

• A norma requer que as necessidades de competência 
sejam determinadas. 

• Registros de competência podem ser ligados às matrizes 
de habilidades. 
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6.3. Infra-estrutura 

• A organização deve determinar, prover e manter a infra-

estrutura necessária para alcançar a conformidade com os 

requisitos do produto; 

•  A infra-estrutura inclui, quando aplicável: 

▫  Edifícios, espaço de trabalho e instalações associadas; 

▫  Equipamentos de processo (de materiais e equipamentos até 

programas de computador); 

▫  Serviços de apoio (tais como transporte, comunicação ou 

sistemas de informação). 

 

6.4. Ambiente de Trabalho 

• A organização deve 

determinar e 

gerenciar as 

condições do 

ambiente de trabalho 

necessárias para 

alcançar a 

conformidade com os 

requisitos do produto. 

 

NOTA. o termo “ambiente de trabalho” se  

refere  as condições sob as quais o trabalho 

é executado, incluindo fatores físicos, 

ambientais e outros (tais como ruído, 

temperatura, umidade, iluminação ou clima). 
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7. Realização do Produto 

•  7.1. Planejamento da realização do trabalho  

• 7.2. Processos relacionados ao cliente  

▫ 7.2.1. Determinação dos requisitos relativos ao 
produto  

▫ 7.2.2. Análise crítica dos requisitos relativos ao 
produto 

▫ 7.2.3. Comunicação ao cliente  

 

7. Realização do Produto 

•  7.3. Projeto e desenvolvimento  

▫ 7.3.1. Planejamento de projeto e desenvolvimento  

▫ 7.3.2. Entradas de projeto e desenvolvimento 

▫ 7.3.3. Saídas de projeto e desenvolvimento  

▫ 7.3.4. Análise crítica de projeto e desenvolvimento  

▫ 7.3.5. Verificação de projeto e desenvolvimento  

▫ 7.3.6. Validação de projeto e desenvolvimento  

▫ 7.3.7. Controle e alterações de projeto e 
desenvolvimento  
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7. Realização do Produto 

•  7.4. Aquisição  
▫ 7.4.1. Processo de aquisição  
▫ 7.4.2. Informações de aquisição  
▫ 7.4.3. Verificação de produto adquirido  

 
• 7.5. Produção e prestação de serviço 

▫ 7.5.1. Controle de produção e prestação de serviço  
▫ 7.5.2. Validação de processos de produção e prestação de serviços  
▫ 7.5.3. Identificação e rastreabilidade  
▫ 7.5.4. Propriedade do Cliente  
▫ 7.5.5. Preservação do produto  
▫   

• 7.6. Controle de equipamentos e monitoramento e medição  
 

7 Realização do produto 

Mais um exemplo de atividade necessária para 

planejar a realização do produto. 

7.1. Planejamento da Realização do Produto 

A organização deve planejar e desenvolver os processos necessário para a 

realização do produto, determinando, quando apropriado: 

 Objetivos da qualidade e requisitos para o produto;  

 A necessidade para estabelecer processos e documentos e 

prover recursos específicos para o produto; 

 Verificação, validação, monitoramento, medição, inspeção e 

atividades de ensaio requeridos, específicos para o produto, bem 

como os critérios para a aceitação do produto; 

 Registros necessários para fornecer evidência de que o 

processo de realização e o produto resultante atendem aos 

requisitos. 
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7 Realização do produto 

Facilita a compreensão. 

7.2 Processos relacionados a clientes 

7.2.1. Determinação dos requisitos relacionados ao Produto 

A organização deve determinar: 

 Os requisitos especificados pelo cliente, incluindo requisitos e 

atividades para entrega e para atividades e requisitos de pós-entrega; 

 Os requisitos não declarados pelo cliente,  mas necessários para o uso 

especificado ou intencional, onde conhecido; 

 Requisitos estatutários e regulamentares relacionados ao produto; 

 Qualquer requisito adicional determinado pela organização. 

NOTA. atividades pós-entrega incluem, por exemplo, ações de garantia, obrigações 

contratuais, como serviço de manutenção e serviços complementares como 

reciclagem e destinação final. 

7 Realização do produto 

A nota esclarece uma dúvida comum na interpretação do requisito. 

7.3 Projeto e Desenvolvimento 

7.3.1 Planejamento do Projeto e Desenvolvimento 

 A organização deve gerenciar as interfaces entre diferentes 

grupos envolvidos no P&D, para assegurar a comunicação eficaz 

e a designação clara de responsabilidades; 

 As saídas do planejamento devem ser atualizadas a medida que 

o P&D progridem. 

 

NOTA: a análise crítica, verificação e validação do projeto e desenvolvimento 

possuem objetivos distintos. Podem ser feitas e registradas separadamente ou 

combinadas, conforme adequado para o produto e para a organização. 
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7 Realização do produto 

7.3 Projeto e Desenvolvimento 

7.3.2 Entradas de Projeto e Desenvolvimento 

 Entradas relativas a requisitos de produto devem ser 

determinadas e registros devem ser mantidos; 

 As entradas devem incluir: 

- Requisitos de funcionamento e de desempenho; 

- Requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis; 

- Onde aplicável, informações originadas de projetos 

anteriores semelhantes; 

- Outros requisitos essenciais para P&D; 

7 Realização do produto 

7.3 Projeto e Desenvolvimento 

7.3.2 Entradas de Projeto e Desenvolvimento 

 Essas entradas devem ser analisadas criticamente quanto à 

adequação; 

 Requisitos devem ser completos, sem ambigüidades e não 

conflitantes entre si. 
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7.3 Projeto e Desenvolvimento 

7.3.3 Saídas de Projeto e Desenvolvimento 

 As saídas de P&D devem ser apresentadas de uma forma adequada 

para a verificação em relação às entradas de P&D e devem ser 

aprovadas antes de serem liberadas; 

 As saídas de P&D devem: 

- Atender aos requisitos de entrada para P&D; 

- Fornecer informações para aquisição, produção e para 

fornecimento de serviço; 

- Conter ou referenciar critérios de aceitação do produto; 

- Especificar as características do produto que são 

essenciais para o seu uso seguro e adequado. 

NOTA:  as informações para produção e para fornecimento de serviço, que são  as 

saídas de P&D,  podem incluir detalhes para a preservação do produto. 

7 Realização do produto 

7 Realização do produto 

7.5  Produção e Fornecimento de Serviço 

7.5.1 Controle de Produção e Fornecimento de Serviço 

Planejar e realizar a produção e o fornecimento de serviço sob condições controladas, e estas 

devem incluir, como aplicável: 

 A disponibilidade de informações que descrevam as características do 

produto; 

 A disponibilidade de instruções de trabalho, quando necessário;  

 O uso de equipamento adequado; 

 A disponibilidade e uso de dispositivos para monitoramento e medição; 

 A implementação de medição e monitoramento; 

 A implementação da liberação do produto, entrega e atividades pós-

entrega. 



14/09/2012 

31 

7 Realização do produto 

7.5 Produção e Fornecimento de Serviço 

7.5.2 Validação dos Processos de Produção e fornecimento de serviço 

 Deve validar quaisquer processos de produção e fornecimento 

de serviço onde a saída resultante não possa ser verificada por 

monitoramento ou medição subseqüente e como conseqüência. 

As deficiências só fiquem aparentes depois que o produto esteja 

em uso ou o serviço tenha sido entregue.  

 A validação deve demonstrar a capacidade desses processos 

de alcançar os resultados planejados. 

 

NOTA: processos tais como soldagem, esterilização, treinamento, tratamento 

térmico, serviços de call center ou atendimento de emergências podem 

requerer validação. 

7 Realização do produto 

1.Esclarece dúvida comum sobre situação de monitoramento e medição. 

2.Deixa claro que registros são necessários para manter a rastreabilidade. 

7.5 Produção e Fornecimento de Serviço 

7.5.3 Identificação e Rastreabilidade 

 Quando apropriado, a organização deve identificar o produto 

por meios adequados ao longo da realização do produto; 

 Deve identificar a situação do produto no que se refere aos 

requisitos de monitoramento e de medição durante toda a 

realização do produto; 

 Quando a rastreabilidade é um requisito, a organização deve 

controlar  a identificação única do produto e manter registros 

(4.2.4). 
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7 Realização do produto 

7.5 Produção e Fornecimento de Serviço 

7.5.4 Propriedade do cliente 

 A organização deve ter cuidado com a propriedade do cliente 

enquanto estiver sob seu controle ou sendo usada por ela;  

 Deve identificar, verificar, proteger e salvaguardar a 

propriedade do cliente fornecida para uso ou incorporação no 

produto; 

 Se qualquer propriedade do cliente for perdida, danificada ou 

considerada inadequada para uso, a organização deverá 

informar esse fato ao cliente e devem ser mantidos registros 

(4.2.4). 

 

Nota: Propriedade do cliente pode incluir propriedade intelectual e dados 

pessoais. 

7 Realização do produto 

Melhora do entendimento. 

7.6 Controle de Equipamentos de Medição e Monitoramento 

Quando for necessário assegurar resultados válidos, o equipamento de medição deve 

ser: 

 Calibrado ou verificado, ou ambos, a intervalos especificados ou antes 

do uso, contra padrões de medição rastreáveis a padrões de medição 

internacionais ou nacionais; quando esse padrão não existir, a base usada 

para calibração ou verificação deve ser registrada; 

 Ajustado ou reajustado, como necessário; 

 Possuir identificação para possibilitar que a situação de calibração seja 

determinada;  

 Protegido contra ajustes que possam invalidar o resultado da medição; 

 Protegido de dano e deterioração durante manuseio, manutenção e 

armazenamento. 
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8. Medição, análise e melhoria    
• 8.1. Generalidades  

• 8.2. Monitoramento /medição  

▫ 8.2.1. Satisfação do Cliente  

▫ 8.2.2. Auditoria Interna  

▫ 8.2.3. Monitoramento e medição de processos  

▫ 8.2.4. Monitoramento e medição do produto  

• 8.3. Controle de produto não conforme  

• 8.4. Análise de dados  

• 8.5. Melhoria  

▫ 8.5.1.Melhoria Contínua  

▫ 8.5.1.Ação Corretiva  

▫ 8.5.2 Ação Preventiva  

 

8 Medição, Análise e Melhoria 

Melhoria da 

redação. 

8.1 Generalidades 

 A organização deve planejar e implementar os processos 

necessários de monitoramento, medição, análise e melhoria 

para: 

- Demonstrar a conformidade com os requisitos 

produto; 

- Assegurar a conformidade do SGQ; 

- Melhorar continuamente a eficácia do SGQ; 

 Isto deve incluir a determinação dos métodos aplicáveis, 

incluindo técnicas estatísticas, e a extensão de seu uso. 
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8 Medição, Análise e Melhoria 

A nova nota explica que apenas analisar as reclamações continua não  

sendo suficiente. 

8.2 Medição e Monitoramento 

8.2.1 Satisfação  do Cliente 

 Como uma das medições do desempenho do SGQ, a 

organização deve monitorar informações relativas à percepção 

dos clientes sobre se a organização atendeu aos requisitos dos 

clientes; 

 Os métodos para obtenção e uso dessas  informações  devem 

ser determinados. 

 

NOTA: o monitoramento das percepções do cliente, poderá incluir a obtenção de 

informações de fontes tais como pesquisa de satisfação do consumidor, dados do 

cliente sobre a qualidade do produto fornecido, pesquisas de opinião do usuário, análise 

de negócios perdidos, elogios, reivindicações de garantia, e relatórios de revendedores.  

8.2 Medição e Monitoramento  

8.2.2 Auditoria Interna 

 Deverão ser mantidos registros das auditorias e de seus 

resultados (vide 4.2.4) 

 O responsável pela área a ser auditada deve assegurar que 

todas as correções necessárias e ações corretivas sejam 

executadas, sem atraso indevida, para eliminar não-

conformidades detectadas e também suas causas; 

 As atividades de acompanhamento devem incluir a verificação 

das ações executadas e o relato dos resultados de verificação. 

8 Medição, Análise e Melhoria 

Boa melhoria na redação do requisito, com mais esclarecimentos sob o 

conteúdo dos registros (resultados) e esclarecimento sobre que ações 

deve ser executadas (as ações corretivas necessárias). 

Procedimento 

Documentado 
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8 Medição, Análise e Melhoria 

Atualização da referência. 

8.2 Medição e Monitoramento  

 

8.2.2 Auditoria Interna 

 

NOTA: Ver NBR ISO 10011-1, NBR ISO 10011-2 e NBR ISO 

10011-3 para orientação. (antes) 

 

NOTA: Ver NBR ISO 19011. (novo) 

8 Medição, Análise e Melhoria Amplia alcance do requisito. 

8.2 Medição e Monitoramento  

8.2.3 Medição e Monitoramento de Processos 

 A organização deve aplicar métodos adequados para 

monitoramento e, quando aplicável, a medição dos processos 

do SGQ; 

 Esses métodos devem demonstrar a capacidade dos 

processos em alcançar os resultados planejados; 

 Quando os resultados planejados não são alcançados 

devem ser executadas correções e ações corretivas, como 

apropriado. 

NOTA: ao determinar métodos adequados, a organização deverá 

considerar o tipo e extensão do monitoramento ou medição adequado a 

cada  um de seus processos com relação a seu impacto sobre a 

conformidade para os requisitos do produto e sobre a eficácia do SGQ. 
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8 Medição, Análise e Melhoria 

Esclarece que basta identificar a autoridade final, que 

liberou produto para o cliente. 

8.2 Medição e Monitoramento 

8.2.4 Medição e Monitoramento do Produto  

 A organização deve medir e monitorar as características do 

produto para verificar que os requisitos do produto têm sido  

atendidos. Isso deve ser realizado em estágios apropriados do 

processo de realização do produto, de acordo com as 

providências planejadas; 

 Os registros devem indicar a(s) pessoa(s) autorizada(s) a 

liberar o produto para entrega ao cliente; 

8 Medição, Análise e Melhoria 

Foco no produto final, não nos intermediários. 

8.2 Medição e Monitoramento 

8.2.4 Medição e Monitoramento do Produto  

 A liberação do produto e a entrega do serviço ao cliente não 

devem prosseguir até que todas as providências planejadas 

tenham sido satisfatoriamente concluídas, a menos que aprovado 

de outra maneira por uma autoridade pertinente, e quando 

aplicável, pelo cliente. 
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8 Medição, Análise e Melhoria 

Requisitos que exigem procedimentos documentados tiveram redação 

melhorada para “ressaltar” a exigência. 

Em alguns casos as etapas de tratamento de produtos Não Conforme podem 

não ser aplicáveis. 

8.3 Controle de Produto Não-conforme 

 A organização deve assegurar que produtos que não estejam 

conforme com os requisitos do produto sejam identificados e 

controlados para evitar seu uso ou entrega não pretendidos; 

 Um procedimento documentado deve ser estabelecido para 

definir  os controles e as responsabilidades relacionadas e 

autoridades relacionadas para lidar com produtos não 

conformes. Onde aplicável, a organização deve tratar os 

produtos não conformes por uma ou mais das seguintes 

formas: 

Procedimento 

Documentado 

8 Medição, Análise e Melhoria 

Redação nova, mesmo sentido. 

8.3 Controle de Produto Não conforme 

a) Execução de ações para eliminar a não-conformidade 

detectada; 

b) Autorização do seu uso, liberação ou aceitação sob 

concessão por uma autoridade pertinente e, onde aplicável, 

pelo cliente; 

c) Execução de ação para impedir o seu uso pretendido ou 

aplicação originais; 

d) Execução de ação apropriada aos efeitos, ou efeitos 

potenciais, da não conformidade quando o produto não-

conforme for detectado após o fornecimento ou quando seu 

uso já tiver sido iniciado. (Novo) 

Procedimento 

Documentado 



14/09/2012 

38 

8 Medição, Análise e Melhoria 

8.3 Controle de Produto Não Conforme 

 

 Quando o produto não conforme for corrigido, esse deve ser 

reverificado para demonstrar a conformidade com os 

requisitos; 

 

 Devem ser mantidos registros sobre a natureza das não-

conformidades e quaisquer ações subseqüentes executadas, 

incluindo concessões obtidas; 

8.5 Melhorias 

 

8.5.2 Ação Corretiva 

 

 A organização deve executar ações corretivas para eliminar 

as causas de não-conformidades de forma a evitar sua 

repetição; 

 As ações corretivas devem ser apropriadas aos efeitos das 

não-conformidades detectadas. 

8 Medição, Análise e Melhoria 
Procedimento 

Documentado 
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8.5 Melhorias 

8.5.2 Ação Corretiva 

 Um procedimento documentado deve ser estabelecido para 

definir os requisitos para: 

- Análise crítica de não-conformidades (incluindo 

reclamações de clientes); 

- Determinação das causas de não-conformidades; 

- Avaliação da necessidade de ações para assegurar 

que não-conformidades não ocorram novamente; 

- Determinação e implementação de ações 

necessárias; 

- Registro dos resultados de ações executadas; 

- Análise crítica da eficácia da ação corretiva 

executada. 

8 Medição, Análise e Melhoria 

Procedimento 

Documentado 

8 Medição, Análise e Melhoria 

8.5 Melhorias 

 

8.5.3 Ação Preventiva 

 

 A organização deve definir ações para eliminar as causas de 

não-conformidades potenciais, de forma a evitar a sua 

ocorrência; 

 As ações preventivas devem ser apropriadas aos efeitos dos 

problemas potenciais; 

Procedimento 

Documentado 
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8 Medição, Análise e Melhoria 

8.5 Melhorias 

8.5.3 Ação Preventiva 

 Um procedimento documentado deve ser estabelecido para 

definir requisitos para: 

- Definição de não-conformidades potenciais e de 

suas causas; 

- Avaliação da necessidade de ações para evitar a 

ocorrência de não-conformidades. 

- Definição e implementação de ações necessárias; 

- Registros de resultados de ações executadas; 

- Análise crítica da eficácia da ação preventiva 

executada. 

Procedimento 

Documentado 


