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RESUMO 
 
 
O objetivo principal deste trabalho foi analisar o impacto da implantação da norma 
International Organization for Standardization (ISO) 9001:2008 na gestão de  
empresas do setor de prestação de serviços de Belo Horizonte. A metodologia 
adotada quanto aos fins caracteriza uma pesquisa descritiva e qualitativa; e 
quanto aos meios, uma pesquisa de campo. Os dados foram coletados em 
pesquisa de campo realizada com 10 funcionários de três empresas do setor de 
prestação de serviços que possuem a Certificação ISO 9001:2008. Os resultados 
foram analisados a partir do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) e mostraram que 
os impactos da implantação da Norma ISO 9001:2008 na gestão de empresas do 
setor de prestação de serviços são organização, gestão e planejamento, 
crescimento e desenvolvimento, estabelecimento de normas, melhoria contínua, 
ampliação da visão estratégica, obtenção e mensuração de pesquisas que 
refletem indicadores importantes para aumento de produtividade, manutenção de 
equipamentos e diminuição de desperdícios.  
 
 
Palavras-chave: Qualidade. Certificação. Gestão da Qualidade. ISO 9001:2008.   

 



ABSTRACT 
 
 
 
The main objective of this study was to analyze the impact of the implementation 
of the standard International Organization for Standardization (ISO) 9001:2008 in 
the management of companies of the sector of services provision of Belo 
Horizonte. The methodology adopted related to the ends features a descriptive 
and qualitative research; and as to the means, a field survey. Data were collected 
on fieldwork conducted with 10 employees of the three services provision 
companies that have the ISO 9001:2008 certification. Results were analyzed from 
the Collective Subject Discourse (CSD) and showed that the impacts of the 
implementation of ISO 9001:2008 in management of companies in the service 
sector are organization, management and planning, growth and development, 
standards establishment, continuous improvement, strategic vision of expansion, 
acquisition and measurement of research that reflect important indicators for 
increased productivity, equipment maintenance and reduction of waste. 
 
 
Key words: Quality. Certification. Quality Management. ISO 9001:2008. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Diante do processo de globalização da economia, a maioria das organizações 

está procurando melhorar a qualidade de seus serviços e processos com o objetivo 

de alcançar adequado custo-benefício para a melhoria e crescimento organizacional. 

 A prática da melhoria da qualidade organizacional é uma questão importante 

para fundamentar a manutenção de sua competitividade no mercado nacional e 

internacional. Os programas de melhoria devem oferecer condições às empresas de 

realizarem mudanças organizacionais, tornando-as dinâmicas e flexíveis frente às 

mudanças nos contextos econômicos e sociais. 

No cenário atual, a qualidade não se refere apenas a um serviço ou produto 

com características especiais, mas com grande importância à qualidade do processo 

como um todo, abrangendo o que acontece na organização. 

O sucesso de uma empresa não depende unicamente de um exímio 

estrategista, de um gênio, mas cada vez mais do trabalho coletivo, da qualidade dos 

setores organizacionais e de gestores e colaboradores motivados para exercerem 

suas funções com ampla comunicação e organização. 

É importante a implementação de um sistema de gestão da qualidade, a partir 

do qual a organização conseguirá obter melhores resultados de seus procedimentos 

e o estabelecimento de regras que orientem cada função da empresa.  

Sendo assim, todos os setores organizacionais funcionando de maneira 

uniforme possibilitam a utilização de indicadores de desempenho, instrumentos de 

grande valor no fornecimento de informações para a tomada de decisão, pois visam 

demonstrar a situação real da empresa.  

Ao fazer a implementação de um sistema de gestão da qualidade, a empresa 

espera ter a capacidade de atender a um número mais alto de clientes e com 

qualidade diferenciada dos serviços e produtos, podendo antecipar-se às 

necessidades dos mesmos. 

O consumidor final, procurando constantemente a qualidade em produtos e 

serviços, tende a privilegiar as organizações que possuem certificação da qualidade, 

por considerar esse aspecto uma evidência transparente da confiabilidade dos 

produtos e serviços oferecidos e seriedade profissional (ZACHARIAS, 2009).  
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 A norma International Organization for Standardization (ISO) 9001, para 

muitas empresas, é utilizada como padrão de qualidade organizacional, com 

possibilidade de evolução e melhoria contínua do seu modo de gerenciar a 

qualidade de seus serviços ou produtos. 

A empresa que possui Certificação de Qualidade ISO 90012 consegue ganhar 

melhor visibilidade e credibilidade num mercado competitivo, com o fortalecimento 

de sua imagem institucional. 

Nas negociações comerciais é possível perceber as exigências dos clientes 

em relação aos seus fornecedores quanto à obtenção da certificação. Sendo assim, 

observa-se que o certificado ISO 9001 pode atuar fazendo grande interligação entre 

cliente e fornecedor, gerando o fortalecimento das suas alianças.  

Entretanto, uma organização certificada ISO 9001 não exibe perfeição, 

podendo acontecer falhas e problemas. A certificação do sistema de garantia da 

qualidade é fundamentada não em conseguir garantir a qualidade do produto ou 

serviço, uma vez que é difícil inspecionar tudo que é entregue ao cliente, mas sim 

produzir evidências de que todo o processo organizacional está sendo controlado 

com parâmetros de qualidade. 

A atual realidade da economia brasileira e mundial, abrangendo normas 

internacionais da qualidade, mais exigência de qualidade por parte de clientes e até 

mesmo por parte de fornecedores, tem levado diversos empresários a procurar o 

desenvolvimento da gestão da qualidade. 

Entendendo que essa realidade é irreversível, o objetivo deste trabalho será 

analisar o impacto da implantação da Norma ISO 9001:2008 na gestão de empresas 

do setor de prestação de serviços em Belo Horizonte. 

 Este trabalho está estruturado em cinco capítulos, divididos da seguinte 

forma: 

No capítulo um - Introdução -, são apresentados os elementos norteadores do 

estudo, quais sejam: problema, objetivos da pesquisa e justificativa. O referencial 

teórico que dá base a este trabalho encontra-se no capítulo dois, que apresenta a 

história e a evolução da qualidade e das Normas ISO, com especial ênfase na 

Norma ISO 9001:2008. O capítulo três descreve a metodologia utilizada, os 

procedimentos para coleta e análise dos dados. No capítulo quatro apresentam-se e 
                                                             

2 A expressão ISO 9001 refere-se ao sistema de gestão da qualidade – requisitos (a mesma passou 
por revisões, podendo aparecer como ISO 9001:2000, ISO 9001:2008). 
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discutem-se os resultados. As conclusões são feitas no capítulo cinco. 

 

1.1 Problematização 

 

Após a Certificação ISO 9001:2008, muitas organizações imaginam que a 

qualidade foi realmente inserida nos processos organizacionais. A busca pela 

melhoria contínua deve ter início com o entendimento da necessidade da qualidade 

para o desenvolvimento organizacional, manutenção da competitividade e 

permanência no mercado (MARSHALL JÚNIOR, 2010).  

Muito distante de ser uma norma que realmente demonstra a excelência da 

qualidade organizacional, a Certificação ISO 9001:2008 apenas comprova que a 

empresa começou sua trajetória direcionada para a melhoria contínua da qualidade.  

Para muitas organizações, o principal objetivo é conseguir a certificação, 

como isso, por si só, fosse suficiente para agregar valores à qualidade 

organizacional. Sendo assim, algumas organizações utilizam a certificação como 

uma estratégia de marketing e não como parâmetro efetivo de qualificação de seus 

produtos e serviços. 

A implementação da ISO 9001:2008 não evidencia que verdadeiramente a 

organização possui qualidade, pois esta depende da maneira como foi 

implementada e, sucessivamente, do que a organização faz para cumprir com os 

requisitos mínimos de qualidade estabelecidos pela norma. 

A maior complexidade na organização das empresas, melhores percepções 

na condução dos negócios, a interferência do governo por intermédio de políticas 

fiscais e principalmente a demanda por melhores práticas de gestão tornam a Norma 

ISO 9001:2008 e a gestão empresarial relevantes para a continuidade de qualquer 

organização frente aos novos desafios do mercado competitivo. 

O meio industrial possui o maior número de empresas certificadas, mas 

atualmente observa-se significativo crescimento no número de empresas do setor de 

prestação de serviços que já observaram e entenderam a relevância de se implantar 

um sistema eficiente de gestão da qualidade (ZACHARIAS, 2009). 

Sendo assim, o problema que norteia este trabalho é: quais são os impactos 

da implantação da Norma ISO 9001:2008 na gestão de empresas do setor de 

prestação de serviços? 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral  

 

Analisar o impacto da implantação da Norma ISO 9001:2008 na gestão de 

empresas do setor de prestação de serviços de Belo Horizonte. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Em termos de objetivos específicos, pretende-se: 

 

a) Identificar os principais pressupostos da Norma ISO 9001:2008. 

b) Relatar que fatores levaram as organizações à implantação da ISO 

9001:2008. 

c) Descrever de que forma foi planejada e implantada a ISO 9001:2008. 

d) Mencionar quais os pontos positivos e negativos da implantação da Norma 

ISO 9001:2008. 

e) Citar como a norma é avaliada e acompanhada. 

f) Identificar as principais mudanças ocorridas nas empresas a partir da 

implantação da norma. 

 

1.3 Justificativa 

 

A ISO 9001 pertence a uma família de normas internacionais editada com 

parâmetros mundiais de qualidade. “International Organization for Standardization", 

conhecida pela sigla ISO, significa Organização Internacional de Normalização. 

Quando é certificada pela ISO 9001, a organização demonstra a utilização de 

normas técnicas que traduzem a comunicação dos parâmetros da qualidade 

estabelecidos por diferentes países do mundo.   

O fato de existir um sistema de gestão da qualidade implantado com base em 

uma norma internacional possibilita que os clientes tenham mais confiança de que o 

fornecedor atenderá aos requisitos de qualidade estabelecidos pela Norma ISO 

9001:2008.  

Atualmente, muitas das grandes empresas não estão considerando a 
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possibilidade de negociar com fornecedores que não possuem certificados de 

qualidade conforme a Norma ISO 9001. Desta forma, é relevante ter um sistema de 

gestão da qualidade que possibilite a comunicação e negociação com empresas no 

âmbito nacional e internacional. 

Normalmente, a exigência da Certificação ISO se justifica de várias maneiras, 

entre elas: melhoria da imagem da organização junto aos clientes, tanto nacionais 

como internacionais; aumento da facilidade da empresa no gerenciamento dos 

processos administrativos e produtivos; desenvolvimento de novas tecnologias; mais 

envolvimento dos colaboradores nos resultados da empresa (ZACHARIAS, 2009). 

A Norma ISO 9001 fixa os requisitos que a organização precisa estabelecer 

para conseguir atender às exigências da qualidade visando garantir que seus 

produtos ou serviços estejam em conformidade com a demanda do cliente. Sendo 

assim, é importante que a organização tenha uma ferramenta que permita o 

monitoramento da qualidade. 

Na administração de empresas é importante gerenciar a qualidade 

organizacional. A ISO 9001 permite à gestão empresarial manter-se focada no 

dinamismo essencial e indispensável para a busca da operacionalidade, bem como 

o alcance das metas e a definição de objetivos estratégicos para períodos atuais e 

futuros. 

Permite, ainda, o desenvolvimento do trabalho em equipe, o aproveitamento 

de resíduos e o combate ao desperdício, a sistematização de todas as atividades 

mediante medidas direcionadas à racionalização e otimização de tarefas, bem como 

a educação e treinamento do pessoal e a conscientização das pessoas no que diz 

respeito à importância da qualidade (CARVALHO; PALADINI, 2012). 

Sendo assim, a gestão eficiente da qualidade representa a unificação de 

todos os setores organizacionais e o constante desenvolvimento da empresa como 

um todo no competitivo mercado de atuação. 

Portanto, a gestão da qualidade obtida com a Certificação ISO 9001 assumiu 

importante papel, permitindo mais possibilidades para desafiar, revisar e mudar 

decisões e opiniões com mais capacidade para atingir melhorias, priorizando-as e 

direcionando-as, podendo gerar respostas mais flexíveis e rápidas às oportunidades 

oferecidas pelo mercado. 

O próximo capítulo é o referencial teórico, que irá abordar a questão da 

qualidade, sua evolução no Brasil e no mundo, sua gestão e ferramentas, as Normas 
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ISO 9000, com enfoque principal para a Norma ISO 9001:2008 (objeto deste 

trabalho), sua implantação e certificação e pesquisas sobre a implantação de 

sistemas de gestão da qualidade e sobre Certificações ISO 9001:2008 no Brasil e 

mundo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 A questão da qualidade 

 

A economia mundial está em constante evolução. Os desafios da 

globalização estão levando as empresas a buscar avanços tecnológicos e melhorias 

na qualidade de seus produtos ou na prestação de serviços. 

Paladini (2012) afirma que qualidade é um conceito muito dinâmico, uma 

percepção que trabalha com direcionamentos que sofrem mudanças ao longo de 

períodos diferentes, às vezes de maneira muito profunda. 

Os conceitos de qualidade no decorrer dos anos, de acordo com Carvalho e 

Paladini (2012), mudaram consideravelmente. Partindo de operações simples em 

processos de manufatura com direcionadores para produzir quantidades 

determinadas, a qualidade passou a ocupar respeitada posição na gestão das 

organizações, tornando-se uma grande fonte de crítica e determinante para sua 

sobrevivência num mercado competitivo. 

Conseguir alcançar, aperfeiçoar e manter a competitividade no mercado 

brasileiro e internacional depende de fornecimento de alta qualidade, produtos e 

serviços de baixo custo e no mínimo tempo possível (AL-RAWAHI et al., 2011). 

Segundo Zacharias (2009), a qualidade é essencial para as organizações: 

 

Qualidade não deve ser entendida de forma passional ou amadora, mas de 
forma técnica e quantitativa, porque é um dos mais importantes aspectos na 
gestão comercial, econômica e financeira de uma organização. Se a 
qualidade tem custo, a não qualidade também tem; por isso, faz-se 
necessário quantificar estes dois custos para se determinar o ponto de 
otimização do resultado financeiro da empresa (ZACHARIAS, 2009, p. 134). 

 

Sendo assim, do ponto de vista financeiro, é melhor ter custos com qualidade 

e posteriormente não incorrer em custos mais elevados que poderiam acontecer 

com a ausência da qualidade. Concordando com Zacharias (2009), Lélis (2012) 

opina que é possível comparar os gastos da empresa com qualidade aos custos que 

ela teria sem a adoção de um programa de gestão da qualidade. Em algumas 

situações, o cálculo evidencia que a situação pode piorar se a organização não 

adotar um programa de gestão da qualidade. 
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Para Santos (2007), a qualidade visa a atender às reais necessidades dos 

clientes de maneira a assegurar sua satisfação e consequente fidelização a produtos 

e serviços, anunciando-os de maneira positiva e recomendando-os a outras 

pessoas. 

Ainda sobre a satisfação do cliente, Juran (2009) defende que dois 

significados são importantes para os gestores. Na visão dos clientes, quanto mais 

vantajosas e melhores as características do produto, mais considerável será sua 

qualidade. Assim, a melhor qualidade é detectada quando não existe deficiência. 

  O QUADRO 1 mostra definições oferecidas por diversos autores em períodos 

diferentes.  

 

QUADRO 1 - Conceito de qualidade 

ANO AUTOR DEFINIÇÃO 
1949 
 

Ishikawa 
 

Rápida percepção e satisfação das necessidades do mercado, adequação 
ao uso dos produtos e homogeneidade dos resultados do processo (baixa 
variabilidade). 

1951 
 

Fiegenbaum 
 

Qualidade é uma maneira de se gerenciar os negócios da empresa. 
Aprimoramento da qualidade só pode ser alcançado em uma empresa com a 
participação de todos. Perfeita satisfação do usuário. 

1954 Juran Qualidade é adequação ao uso. Satisfação das aspirações do usuário. 
1979 Crosby  Qualidade é conformidade com especificações, com os requisitos do cliente. 
1998 Kotler Qualidade é a soma dos aspectos e características de um serviço ou produto 

que conseguem proporcionar a satisfação do cliente. 
2006 Paladini Qualidade é uma palavra que tem apresentação de características que 

demonstram dificuldades para estabelecimento de uma perfeita definição. 
Não é possível considerá-la um termo de característica exclusiva e única.  

Fonte: adaptado de Santos (2007). 
 

 O QUADRO 1 evidencia a divergência de conceitos de qualidade 

estabelecidos por autores que foram importantes nos processos de qualidade no 

mundo inteiro, em décadas diferentes.  

Observa-se que Ishikawa define a qualidade como a percepção e satisfação 

das necessidades do mercado, adequação ao uso dos produtos e homogeneidade 

dos resultados dos processos.  

Já Kotler ressalta que a qualidade é obtida a partir da soma dos aspectos e 

características de um serviço ou produto que consegue proporcionar a satisfação do 

cliente. 

A qualidade, conforme Feigenbaum, é uma maneira de gerenciar os negócios 

da empresa e o aprimoramento da qualidade só pode ser obtido em uma empresa 

com a participação de todos. 
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O conceito de qualidade deve envolver dois elementos: a multiplicidade e 

variedade de itens e o processo evolutivo. Desta maneira, não é possível definir um 

conceito que seja de critério estatístico e que tenha consistência em apenas 

elementos isolados (PALADINI, 2004). 

Juran (1990) fala a respeito da qualidade em associação à conformidade com 

especificações, tratando a definição “defeito zero”, em que se enfatiza o conceito de 

fazer certo em apenas uma vez. Sabe-se que a qualidade existe e tem a capacidade 

de satisfazer as necessidades do consumidor. Trabalhar com qualidade torna 

possível alcançar excelência a um preço aceitável no mercado; é mais barato 

prevenir imperfeições do que refazer o trabalho. 

 

2.2 Evolução da qualidade no mundo e no Brasil 

 

A necessidade de qualidade sempre esteve presente na vida do ser humano; 

desde o seu nascimento é possível observar opiniões e gostos por certos tipos de 

alimentos, aromas, climas, ambientes, entre outros aspectos, que cada pessoa pode 

escolher segundo critério próprio. A pré-história descreve o homem se esforçando 

para conseguir certos tipos de caças, frutas, pedras, abrigos em cavernas, ou seja, 

sempre esteve presente a busca pela qualidade, pode-se assim dizer. Para Mello 

(2011) é possível imaginar que, nas sociedades agrícolas primitivas, uma boa 

colheita dependia da qualidade dos grãos semeados e da maneira de preparar a 

terra para o plantio.   

Para Santos (2007), os primeiros conceitos administrativos provavelmente 

possuem origem na alta fase da pré-história, no período das primitivas “donas-de-

casa”, que eram detentoras de certo conhecimento administrativo. O autor enfatiza 

que a falta de espaço e tecnologia para propiciar a conservação dos alimentos 

salientava a importância de se programar a finalização do preparo da alimentação 

para o momento em que o parceiro/ companheiro estivesse presente. Isso implicava 

saber o momento de mandar os filhos buscar lenha ou tirar leite de vacas ou cabras, 

e assim tomaram forma conceitos parecidos ao que hoje é chamado de controle e 

elaboração de orçamentos, logística e outras formas de gestão. 

Segundo Lélis (2012), a preocupação com a qualidade tem origem nos 

tempos em que a fabricação dos produtos era realizada manualmente, podendo ser 

contados um a um.  
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Nos séculos XVIII e XIX, Santos (2007) relata que o artesão era responsável 

pelo estabelecimento de requisitos dos seus clientes e executava o serviço até 

atingir seu objetivo. No final do século XIX e começo do século XX, o controle da 

qualidade começou a tomar o sentido que conhecemos devido ao advento da 

manufatura e também da administração científica proposta por Taylor. 

O início do movimento pela qualidade no Brasil aconteceu com a criação do 

Instituto Nacional de Pesos e Medidas (INPM), em 1876 (BUENO, 2002). Fernandes 

(2011) realça que até o final do século XIX e princípio do século XX a economia 

brasileira era totalmente fundamentada na agricultura como a principal fonte de 

renda do país, sendo o principal produto de referência o café, responsável direto por 

mais de 50% do valor das exportações brasileiras.  

Ainda conforme Bueno (2002), o processo da qualidade teve início no modelo 

de Taylor (inspeção) e atualmente se encontra no estágio de modelo ambiental-

sistêmico, no qual tudo se relaciona com tudo: visão global do mercado, ênfase no 

futuro e busca constante por melhoria numa esfera que diariamente fica mais 

ampliada. 

Para Costa Júnior (2005), a sofisticação dos bens manufaturados, o aumento 

do volume de produção e a consequente necessidade de controlar especificações e 

procedimentos, que aconteceram no início da década de 1930 nos Estados Unidos 

da América, ocasionaram a necessidade de especializar operários para fazer o 

controle da qualidade de produtos – os inspetores. Com o surgimento da função de 

inspetor, é possível observar que outros conceitos foram importantes na área da 

qualidade, por exemplo, os cortes feitos na parte certa da peça demonstram critérios 

de confiabilidade, especificação e conformidade. A mudança na organização da 

indústria manufatureira foi resultado da Revolução Industrial. 

A inspeção realizada nas peças de partida, de acordo com Santos (2007), deu 

origem à importância não somente da etapa de fabricação, mas também da 

especificação de aceitação por parte do comprador, procedimento que foi 

desenvolvido por Shewhart quando esboçou, em 1924, o gráfico inicial de controle 

de fabricação, o qual acabou resultando com mais profundidade estatística no 

controle da qualidade, em meados da década de 1920. O novo procedimento teve, 

assim, considerável evolução. Sua implantação foi lenta nas indústrias dos Estados 

Unidos, em consideração especial ao procedimento que os engenheiros usavam 

para inicialmente garantir uma produção sem diferenças e falhas, no mesmo período 
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em que a estatística não era bem aceita no convívio das Ciências Exatas. 

Fernandes (2011) acrescenta que a Primeira Guerra Mundial, a crise de 1929 

e a Segunda Guerra Mundial causaram reflexos na qualidade brasileira. Com a 

Primeira Guerra Mundial, as exportações brasileiras de café tiveram acentuada 

diminuição e, mesmo com o aumento das exportações de borracha, o Brasil 

atravessou grave crise financeira, tendo a oportunidade de recuperar-se nas 

décadas de 1920 e 1930, quando houve crescimento das exportações cafeeiras que 

conseguiram alavancagem e atingiram 69,5% em meados de 1930. Na segunda 

metade do século XIX houve discreta industrialização brasileira; o governo deu apoio 

e a produção agrícola conseguiu reduzido crescimento.   

A crise da economia em 1929 causou desestruturação na produção cafeeira. 

O governo brasileiro adotou uma política que incentivava o crescimento industrial e 

alguns fazendeiros preferiam a situação do país com bases agrícolas. No estado de 

São Paulo houve expressivo crescimento que favoreceu significativamente a 

instalação de fábricas têxteis, de chapéus e calçados (FERNANDES, 2011). 

Fernandes (2011) descreve que no decorrer da Primeira Guerra Mundial a 

preocupação com a qualidade de armamentos teve uma representação estratégica, 

fazendo-se, por este motivo, prioridade das nações. Afinal de contas, a segurança 

dependia da qualidade dos equipamentos de guerra. Os departamentos 

responsáveis pelas compras governamentais passaram, então, a solicitar que seus 

fornecedores tivessem, como critério essencial, setores de inspeção que não 

estivessem vinculados aos setores de produção, de maneira que fosse firmemente 

estabelecido o critério de conduta do controle da qualidade. 

Antes da Segunda Guerra Mundial, os produtos japoneses eram famosos 

pelos seus baixos preços e sua má qualidade. Logo após o final da Segunda Guerra 

Mundial, em 1946, no período de ocupação do Japão, os Estados Unidos colocaram 

como imposição à indústria japonesa de serviços de telecomunicação a 

aplicabilidade do controle estatístico da qualidade. Era importante resolver o 

problema da qualidade japonesa. Os americanos William Edwards Deming e Joseph 

M. Juran, que trabalhavam na Western Electric, uma subsidiária da AT&T Bell 

Laboratories, ex-alunos da disciplina Estatística, de Walter A. Shewhart, foram 

enviados ao Japão com as seguintes finalidades (FERNANDES, 2011): 

 

a) Disseminar os métodos estatísticos, uma vez que a indústria utilizava 
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suas avaliações pelo embasamento de dados;  

b) sem grandes reservas de recursos naturais, o Japão deveria procurar 

recursos junto à importação de matéria-prima; obter as divisas suficientes 

para possibilitar a importação; exportar produtos bons e com preços 

baixos, o que somente seria possível com efetiva aplicação do controle da 

qualidade, incluindo-se, sem falhas, as técnicas de controle estatístico.  

 

Wittmann (2011) registra que em 1946 foi fundada a Japanese Union of 

Scientists and Engineers (JUSE), fundação privada com a intenção de criar grupos 

de pesquisa e divulgação sobre o controle da qualidade no âmbito industrial. O 

engenheiro recém-formado Kaoru Ishikawa foi então acompanhar Deming e Juran 

no processo de melhoria da qualidade japonesa. Nos conceitos de Deming foi 

encontrada a arma essencial para o Japão expandir e ocupar prestígio no mercado 

mundial. Conhecimentos individuais e gerência participativa foram essenciais para a 

melhoria das equipes e desenvolvimento de grupos que se expandiram e são até 

hoje marcas fortes, como Mitsubishi, Sony, Toyota e outras. 

Para Bueno (2002), o movimento da qualidade teve início em 1951, no Japão, 

após a Segunda Guerra Mundial, com a ida de Deming àquele país. 

Em 1969, na Conferência Internacional de Controle da Qualidade em Tóquio, 

Algarte e Quintanilha (2000) salientam que o mundo conheceu a nova abordagem 

japonesa sobre a qualidade. O conceito japonês de garantia da qualidade evoluiu, 

passando por três estágios: 

 

a) Garantia da qualidade para a inspeção – considerando-se apenas a 

inspeção após a fabricação; 

b) garantia da qualidade para o controle do processo, sendo a qualidade do 

produto assegurada pelo controle da qualidade da produção, em vez de 

inspeção após fabricação; 

c) garantia da qualidade no decorrer do desenvolvimento do novo produto, 

envolvimento da análise de projetos, análise de resultados de testes no 

decorrer de cada estágio, passando por planejamento, projeto, produção 

experimental, compras, assistência técnica e vendas. 

 

O modelo japonês de controle da qualidade obteve mais sucesso que o 
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modelo ocidental e americano, em decorrência de motivos culturais e religiosos, 

organização dos sindicatos, relação entre fabricantes e montadoras, remuneração 

dos trabalhadores e incentivos do governo (BUENO, 2002). 

Com o término da Segunda Guerra Mundial, em 1947 as importações de 

veículos cresceram em grande escala, causando descontrole na balança de 

pagamentos. Com isso, o governo brasileiro fez uma restrição às importações e 

adotou soluções com mais durabilidade e definitivas para o problema de melhoria e 

reposição da frota automobilística brasileira. Governantes e pessoas influentes dos 

meios de comunicação começaram a desenvolver a ideia de que o país deveria ter, 

rapidamente, sua própria produção automobilística (WITTMANN, 2011).  

Ainda conforme Fernandes (2011), no governo de Getúlio Vargas (1951-1954) 

foram surgindo inovações para a criação de uma forte indústria de base. Petróleo 

Brasileiro S/A. (PETROBRÁS) e Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), dois 

importantes e grandes empreendimentos, foram utilizados como base para o projeto 

de desenvolvimento da indústria brasileira e faziam parte do plano de construção 

nacional, que tinha como prioridade a criação de uma infraestrutura que 

possibilitasse o crescimento sustentável do país. 

Para Algarte e Quintanilha (2000), durante o governo de Juscelino Kubitschek 

(1956-1961), diretrizes e políticas que haviam sido estabelecidas no período Vargas 

contribuíram significativamente para a industrialização no Brasil. Em 1956, foi criado 

o Grupo Executivo da Indústria Automobilística (GEIA). Juscelino Kubitschek utilizou 

os lemas “queimar etapas” e “50 anos em 5” para dar embasamento ao Plano de 

Metas do Governo, abrindo as portas de entrada direta para o sistema de produção 

em massa e abandonando, portanto, o sistema artesanal e primitivo utilizado no 

começo do século para a produção de automóveis.  

Em cinco anos (1956-1961), com a chegada de indústrias ao Brasil, 

investimentos foram sendo feitos e a produção de veículos aconteceu em 

instalações fabris de origem brasileira. A produção em massa de veículos exigiu 

rígido parâmetro de controle da qualidade na fabricação de componentes e peças. 

Os fornecedores das indústrias automobilísticas brasileiras tiveram que estabelecer 

um sistema que permitisse a garantia da qualidade aos seus clientes (ALGARTE; 

QUINTANILHA, 2000). 

Em 1970 foram criadas as normas Allied Quality Assurance Publication 

(AQAP), visando ao desenvolvimento de padrões da qualidade (COSTA JÚNIOR, 
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2005). Com base nos resultados benéficos das normas AQAP, o Ministério da 

Defesa da Inglaterra e seus fornecedores concluíram que era necessária a aplicação 

de padrões de qualidade mais abrangentes para as demais indústrias que 

fabricavam bens de capital e bens de consumo. 

 A globalização da economia, a partir de 1973, incentivou a uniformização dos 

sistemas da qualidade adotados em diversos países do mundo, ficando evidente a 

necessidade de criação de normas internacionais relacionadas aos requisitos de 

sistemas da qualidade (ALGARTE; QUINTANILHA, 2000). 

  Costa Júnior (2005) pontua que no Reino Unido, em 1979, surgiram as 

chamadas Defense Standards (DEF STAN), normas das Forças Armadas sobre 

sistemas da qualidade, que foram a base para o padrão British Standard (BS) 5750. 

Naquele mesmo ano nasceu o grupo ISO TC 176 (Technical Committee da ISO), 

com a finalidade de elaborar normas sobre qualidade, procurando fazer a 

uniformização de conceitos, padronizar modelos para garantia da qualidade e 

fornecer diretrizes para implantação da gestão da qualidade nas organizações. Mas 

somente em 1987 as normas foram aprovadas, constituindo-se a Série 9000, 

mundialmente aceita como padrão para sistemas da qualidade. 

De acordo com Carpinetti, Miguel e Gerolamo (2011), a partir da década de 

1980 houve uma difusão dos programas da qualidade em todo o mundo e, 

consequentemente, a adoção de vários métodos e ferramentas. A gestão da 

qualidade teve associação direta com os sistemas ISO 9000 e, no Japão, Estados 

Unidos, Europa, Brasil e outros países, surgiram prêmios baseados em boas 

práticas para a gestão da qualidade. 

A evolução da qualidade, como relata Bueno (2002), foi amplamente 

generalizada no mundo, por todos os segmentos e negócios, alcançando diversos 

tipos e tamanhos de organizações, ultrapassando diversas fronteiras e incorporando 

as necessidades e exigências do mercado globalizado e competitivo. 

Atualmente, no mundo globalizado e competitivo, Carvalho e Paladini (2012) 

asseguram que as organizações estão procurando sistemas da qualidade e normas 

de sustentabilidade proporcionadas por meio da gestão integrada da qualidade. 

Esse conjunto integrado tem a função de demonstrar que a organização tem 

políticas da qualidade que procuram enfatizar a importância de saúde nas 

organizações, segurança nos locais de trabalho e preocupação com o meio 

ambiente.  
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 A década de 1980 teve participação de Ishikawa, Feigenbaum, Crosby e 

Deming ministrando palestras sobre qualidade no território brasileiro. Outro fato 

importante foi a emissão do primeiro certificado ISO 9000 no Brasil, dando origem à 

marca de conformidade que é estabelecida pelo Instituto de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO). Paladini (2012) salienta que na 

década de 1980 as empresas brasileiras fizeram mudanças nos padrões de 

qualidade e entenderam que seria necessário alterar o direcionamento em relação 

ao mercado. A competitividade foi demandada como requisito essencial para o 

alcance de novos mercados, nacionais e internacionais. 

 O lançamento do Programa Brasileiro da Qualidade foi importante para as 

empresas brasileiras iniciarem a administração voltada para o compromisso com a 

qualidade na década de 1990, acontecendo congressos nacionais e internacionais 

de qualidade no Brasil. Em 1996 foi emitido o milésimo certificado ISO 9000 e no Rio 

de Janeiro foi registrada a 42ª dissertação de mestrado em qualidade, demonstrando 

que se tratava de matéria relevante nos cursos de pós-graduação (PALADINI, 2012). 

Observa-se que o ano de 2000 foi essencial para as empresas brasileiras 

conseguirem premiações com o status de “Grandes Empresas”, mostrando que a 

qualidade das organizações brasileiras alcançou parâmetros mundiais.  

Ainda conforme Paladini (2012), a empresa Xerox do Brasil foi um exemplo 

entre aquelas que procuraram transformações mais profundas no âmbito da 

qualidade. Um fator que foi decisivo na história da Xerox do Brasil foi a aplicação de 

um processo de benchmarking. Foi possível perceber que muitas empresas 

europeias e norte-americanas, consideradas concorrentes ou simplesmente 

referenciais para a Xerox, passaram a entender a qualidade como um requisito 

importante no desempenho de suas atividades. 

Atualmente, as empresas brasileiras reconhecem e utilizam os modelos de 

gestão da qualidade (WITTMAN, 2011). Com mais evidenciação destacam-se 

algumas organizações que adotaram o sistema de gestão da qualidade e 

conseguiram bons resultados: Albrás (sistema de gestão da qualidade aplicado à 

redução de acidentes de trabalho) e Companhia Vale do Rio Doce (sistema de 

gestão da qualidade aplicado à eliminação de desperdício e melhoria 

organizacional). 
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2.3 Gestão da qualidade  

 

Conforme Mello (2011), a gestão da qualidade foi notavelmente difundida nas 

décadas de 1980 e 1990, quando o mundo empresarial quis conhecer as 

ferramentas que surgiram rapidamente após o renascimento industrial japonês.  

Gerenciar a qualidade numa organização é uma questão que não pode ser 

avaliada de maneira isolada (CARVALHO; PALADINI, 2012). É necessário sublinhar 

que os resultados da qualidade numa organização podem lhe assegurar posições 

privilegiadas no mercado nacional e internacional.  

 É possível fazer uma união entre gestão e qualidade e entender que a gestão 

da qualidade se traduz na forma com a qual as organizações cuidam da qualidade 

de seus serviços e produtos (LÉLIS, 2012). 

Gerir a qualidade é, de acordo com Paladini (2012), fazer um planejamento 

para escolher a melhor maneira de fazer as coisas, selecionando os recursos com 

melhor adequação para cada ação, envolvendo a disponibilidade de mão-de-obra 

com custo mais baixo e melhor qualificação. O autor destaca que um aspecto 

importante na gestão da qualidade é a necessidade de associá-la à melhoria 

contínua que a organização deve buscar.  

 Mello (2011) afirma que a gestão da qualidade é uma questão que deve ser 

devidamente adequada ao contexto da organização. Assim sendo, os 

administradores e empreendedores de diversas posições hierárquicas devem fazer a 

aplicabilidade da gestão da qualidade. 

A coordenação para controlar e gerenciar uma organização, no que se refere 

à qualidade, deve partir da direção, determinando-se e implementando-se a política 

da qualidade a partir de um grupo de procedimentos para alocação de recursos, 

planejamento estratégico e outras atividades que incluem melhoria da qualidade, 

planejamento organizacional e controle (ZACHARIAS, 2009). 

Marshall Júnior (2010) acredita que as normas internacionais aplicáveis e 

amplas no processo de interação entre cliente e fornecedor, entre elas a família ISO 

9000, operaram uma transformação nos conceitos da qualidade, evidenciando-a em 

todos os aspectos comerciais das organizações. A satisfação do cliente é resultado 

do produto e do tempo que foi gasto para a entrega do mesmo. Portanto, gerenciar a 

qualidade é uma estratégia importante para a continuidade das organizações no 

mercado competitivo.   
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  A gestão da qualidade evoluiu de uma abordagem técnica para uma 

abordagem estratégica, focando uma percepção que possibilita diferenciação com 

os concorrentes e coloca ênfase nas prioridades do mercado e do cliente (LEITE, 

2005).  

Barçante (1998) estabelece uma representação gráfica que permite descrever 

a evolução da gestão da qualidade em quatro “eras”:  

 

QUADRO 2 - As quatro eras da qualidade 

1ª era: Inspeção 2ª era: 
Controle da Qualidade 

3ª era: Garantia da 
Qualidade 

4ª era: Administração 
da Qualidade Total 

Eliminação de erros Métodos estatísticos Sistemas de qualidade Envolve toda a operação 

Retificação Desempenho do processo Custo da qualidade Estratégia da qualidade 

 Padrões de qualidade Solução de problemas Empowerment dos 
empregados 

  Planejamento da qualidade Envolve consumidores 

Fonte: Barçante (1998 apud BUENO, 2002, p.107). 

 

a) Era da inspeção: a eliminação do erro era essencial; acreditava-se que o 

erro poderia ser identificado e não aconteceria nos próximos processos. 

b) Era do controle estatístico da qualidade (CEQ): os métodos estatísticos 

foram utilizados para se avaliar o desempenho e os padrões da 

qualidade.  

c) Garantia da qualidade (GQ): visava implantar sistemas de qualidade 

baseados em avaliação do custo da qualidade, solução de problemas e 

eficácia do planejamento da qualidade. 

d) Gestão estratégica da qualidade (GEQ): é a fase atual que as 

organizações estão vivendo: administrar com qualidade, envolver todas 

as operações da organização e avaliar constantemente a satisfação do 

cliente e a estratégia do concorrente. 

 

Costa Júnior (2005) distingue cinco fases da qualidade, que tiveram início no 

final do século XIX: 

Primeira fase: o empregado conhecia todo o processo de produção. Refere-

se ao desenvolvimento industrial, dando destaque aos aspectos técnicos do produto 

e à inspeção do processo.  

Segunda fase: teve início no século XX, a partir do surgimento dos capatazes 
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ou contramestres como responsáveis pela inspeção dos produtos. 

Terceira fase: esta prolongou-se da Primeira Guerra Mundial até os anos 

1930. Nela, o nível de aferição tecnológica é a característica predominante no 

controle da qualidade.  

Quarta fase: aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, tendo sido 

desenvolvidas tecnologias com o objetivo de conseguir aprimorar os critérios de 

qualidade dos produtos e diminuir a margem de defeitos. 

Quinta fase: está em vigor até os dias atuais, dando prioridade aos aspectos 

motivacionais e administrativos, com cuidado especial em relação ao cliente. Desde 

os anos 50, a preocupação com o meio ambiente tem levado as organizações a se 

desenvolver e trabalhar com o objetivo de crescer, conservando os recursos 

naturais.  

Para os gestores de qualquer organização é importante ter em mente que a 

gestão da qualidade permite à empresa ter conhecimento do ambiente competitivo 

no qual se insere, de tal maneira a ser capaz de entender as alterações que estão 

acontecendo com clientes, fornecedores e colaboradores, além das perspectivas 

que estão surgindo no mundo globalizado (ZACHARIAS, 2009). 

  A gestão da qualidade como um processo ou sistema de apoio aos 

processos de negócios de uma organização visa melhorar o índice de satisfação do 

cliente quanto ao produto vendido ou os serviços prestados. Assim sendo, 

engenharia de qualidade, sistemas de garantia da qualidade e melhoria de 

processos são ferramentas que contribuem para a melhoria contínua dos processos 

organizacionais (LEITE, 2005). 

 

• SGQ - sistema de gestão da qualidade ISO 9001:2000 

   

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2000a), 

sistema de gestão da qualidade é composto de um conjunto de elementos que estão 

inter-relacionados ou em interação para conseguir o estabelecimento de políticas e 

objetivos, a fim de controlar e direcionar uma organização no que é concernente à 

qualidade. 

Para que as organizações funcionem de maneira eficaz, elas precisam 

identificar e gerenciar processos interativos e inter-relacionados. Sendo assim, na 

maioria das vezes, a saída de um processo se constitui na entrada do processo 
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posterior. Desta maneira, a identificação sistemática e organizada e a gestão dos 

processos empregados na organização - e, em particular, as interações entre tais 

processos - são identificadas como “abordagem de processos” (ABNT, 2000b). 

O sistema de operações começa e termina no cliente. A abordagem de 

processo demonstra que as necessidades do cliente devem ser percebidas e a alta 

direção deve fornecer os recursos necessários para que aconteça a execução e a 

entrega do produto aos clientes (NORA, 2003). 

Segundo Zacharias (2009), o modelo de sistema de gestão da qualidade, com 

embasamento em abordagem de processo, demonstra que os clientes 

desempenham importante papel na definição dos requisitos como entradas. 

 Segundo Leite (2005), A satisfação dos clientes, defendido por Leite (2005), 

desempenha importante papel na definição das relações das entradas e saídas. 

Para conseguir mensurar a percepção do cliente é importante analisar os 

dados obtidos de fontes como pesquisas de satisfação, dados do cliente sobre a 

qualidade dos serviços prestados ou produtos vendidos, pesquisa de opinião dos 

usuários, análise de perda de negócios, relatórios de revendedores e reivindicações 

de garantia. A FIG. 1 mostra que as partes interessadas exercem função 

fundamental ao fornecer entradas para a organização. O monitoramento da 

satisfação das partes interessadas necessita da avaliação de informações 

concernentes à percepção dessas partes, bem como o grau que as expectativas e 

necessidades foram atendidas (LEITE, 2005). 
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Figura 1 - Modelo de sistema de gestão da qualidade baseado em processo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 Fluxo de informações  
 Adição de valor  
Fonte: Zacharias (2009).   

 

A versão 2000 determinou a implantação de sistemas de qualidade e também 

a melhoria contínua dos processos de trabalho, estimulando os trabalhadores a 

entender melhor os requisitos dos clientes, com o objetivo de fornecer-lhes o que 

realmente desejam. Segundo Costa Júnior (2005), para facilitar a compreensão do 

sistema de gestão da qualidade baseado em processo, é preciso trabalhá-lo em 

partes, dividindo-o nos seguintes cinco passos: 

Primeiro passo: é necessário levar em conta o fluxo básico de um processo 

para a prestação de um serviço ou a fabricação de um produto. Têm-se as entradas 

sendo transformadas a partir da realização do produto em saídas que são os 

próprios produtos fabricados ou serviços sendo prestados. 

Segundo passo: praticamente igual ao primeiro, a pequena diferença é que 

não só os processos finais (que conseguem gerar produtos) devem ser levados em 

conta, mas também todos os processos que são ligados ao sistema de gestão da 

qualidade e que conseguem influenciar a qualidade estabelecida para o produto. 

Terceiro passo: os clientes ganham destaque, eles estão antes da realização 

do produto, conseguindo informar quais são os requisitos requeridos ao sistema, e 

Melhoria contínua do sistema de 
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na saída, para que a sua satisfação seja alcançada. 

Quarto passo: O ciclo de qualidade é introduzido nas outras etapas. A norma 

orienta que são importantes para a realização do produto e a voz do cliente, sendo 

necessário realizar um planejamento viável (responsabilidade da direção e gestão 

de recursos) e com medição, análise e melhoria de todo o sistema de gestão da 

qualidade. Este é o ponto que consegue garantir a continuidade do sistema. 

Quinto passo: uma grande mudança é apresentada pela norma, que é a 

introdução da melhoria contínua, promovendo a renovação e atualização do sistema 

de gestão da qualidade e possibilitando que haja evolução com o passar do tempo. 

Nora (2003) sugere que a organização deve monitorar o sistema de gestão da 

qualidade e se os objetivos da qualidade foram obtidos, observando de duas 

maneiras: a) metas que não foram alcançadas: realizar ações corretivas que são 

necessárias para que os parâmetros sejam realmente atingidos; b) metas 

alcançadas: executar ações para que haja melhoria no desempenho organizacional. 

Para Ulhôa (2012), a satisfação dos clientes, conformidade na relação com  

órgãos reguladores e melhoria contínua são essenciais para a implementação de um 

sistema de gestão da qualidade.  

As exigências de um sistema de gestão da qualidade estão focadas na 

organização de todos os setores da empresa e contribuem para o alcance de metas 

e objetivos. A satisfação do cliente requer a avaliação de informações concernentes 

à percepção do mesmo sobre a maneira pela qual a organização conseguiu atender 

aos seus requisitos. Como complemento ao modelo Sistema de Gestão da 

Qualidade (SGQ) pode ser aplicada a metodologia “Plan-Do-Check-Act” (PDCA) a 

todos os processos (ULHÔA, 2012).  

Desta forma, o modelo de sistema de gestão da qualidade baseado em 

processo e associado ao PDCA permite que a organização seja avaliada 

constantemente, procurando a interação entre a responsabilidade da direção, gestão 

de recursos, realização do produto, medição, análise e melhoria organizados em 

conformidade com o PDCA.  

Zacharias (2009) comenta que o ciclo PDCA é uma metodologia utilizada para 

conseguir melhorias, sendo utilizado para fazer a consolidação de resultados com o 

objetivo de encontrar uma maneira de melhorá-los.  

Segundo Marshall Júnior (2010), as fases do ciclo PDCA são: 
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Primeira fase: Plan (planejamento): acontece o desdobramento das metas 

do planejamento estratégico e é feita a representação dos requisitos do cliente ou 

parâmetros e características de serviços, processos e produtos. É necessário 

estabelecer objetivos e metas para que sejam desenvolvidos métodos, 

procedimentos e padrões necessários para alcançá-los. 

Segunda fase: Do (axecução): é a fase em que acontece a implementação 

do planejamento. É necessário inserir treinamento para a execução dos métodos 

desenvolvidos na fase de planejamento. No decorrer da execução é importante 

coletar os dados que serão usados na fase de verificação. 

Terceira fase: Check (verificação): por meio das ferramentas da qualidade 

(cartas de controle, histogramas, folhas de verificação) e outras é possível verificar 

se o planejamento foi realmente alcançado fazendo-se uma comparação entre as 

metas previstas e os resultados obtidos.  

Quarta fase: Act (ação): nesta fase são utilizadas duas alternativas. A 

primeira é baseada em buscar as causas fundamentais com o objetivo de prevenir a 

repetição dos efeitos não planejados, na situação de não terem sido alcançadas as 

metas planejadas. A segunda alternativa consiste em adotar como padrão o 

planejado na primeira fase, uma vez que as metas planejadas foram devidamente 

alcançadas. 

Para Lélis (2012), o principal ponto a ser analisado no ciclo PDCA é que as 

fases não são separadas umas das outras. Uma função depende da outra e não 

existe trabalho que seja desenvolvido separadamente. A interpretação do ciclo 

permite fazer o aprimoramento contínuo das pessoas, dos processos, das tarefas e 

dos sistemas; portanto, toda a empresa é avaliada.  O ciclo permite reforçar a 

responsabilidade de todos os empregados com respeito à qualidade organizacional, 

levando a organização como um todo a ter compromisso com seus produtos, 

processos e serviços. Desta forma, o ciclo PDCA permite estabelecer uma estratégia 

de melhoria contínua; no decorrer do tempo, as diferenças aparecerão e serão 

passíveis de análise. 

É necessário que esse método de controle gerencial seja dominado por todos 

os usuários na organização, uma vez que é possível promover o tratamento correto 

visando à resolução de problemas (MARSHALL JÚNIOR, 2010).   
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2.3.1 Ferramentas da qualidade 

 

Marshall Júnior (2010) afirma que as ferramentas da qualidade são utilizadas 

nos processos de gestão desde 1950, tendo como base os conceitos e práticas 

existentes. 

As ferramentas da qualidade são instrumentos utilizados para coletar 

informações e conseguir identificar problemas e, posteriormente, propor soluções de 

melhorias para serem aplicadas ao sistema de gestão da qualidade (VITIELLO, 

2013). 

Segundo Carvalho e Paladini (2012), as ferramentas da qualidade exercem, 

no decorrer do tempo, importante papel na aplicabilidade dos princípios da gestão 

da qualidade. Sendo assim, elas possibilitam melhor entendimento da estrutura 

conceitual e teórica dos princípios básicos da gestão da qualidade. Para os autores, 

o sucesso da gestão da qualidade foi possível a partir das ferramentas e práticas 

que propiciaram utilização efetiva e facilmente demonstrada. 

 As ferramentas da qualidade, de acordo Santos (2007) são utilizadas para 

mensurar os processos necessários para o sistema de gestão da qualidade, 

demandando um conhecimento de todos os setores da empresa, o qual é obtido 

com base nas seguintes ações: 

 

a) Implantar ações que visem à melhoria contínua da qualidade da 

organização; 

b) fazer um mapeamento ou diagnóstico para ser possível identificar quantos 

e quais são os processos da organização e como eles podem influenciar 

diretamente a qualidade de produtos ou serviços; 

c) manter o controle dos processos por meio de análise e medição das 

informações relevantes; 

d) determinar onde cada processo começa e onde finaliza; 

e) verificar a confiabilidade dos recursos (humanos, materiais e financeiros) 

para que sejam analisadas as informações que possam fornecer apoio às 

operações e seu respectivo controle; 

f) determinar parâmetros que possam assegurar que os processos sejam 

realizados de maneira eficaz. 
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 As sete ferramentas da qualidade são compostas da seguinte maneira: folha 

de coleta de dados, diagrama de causa e efeito, fluxograma, histograma, diagrama 

de dispersão, gráfico de controle e gráfico de Pareto (SANTOS, 2007). 

Folha de coleta de dados (folha de verificação): é um formulário elaborado 

com a finalidade de atender cada caso, levando-se em conta a organização e a 

maneira como os dados serão colhidos, para posteriormente serem tratados com as 

outras ferramentas da qualidade. 

Diagrama de causa e efeito (diagrama de Ishikawa): é um gráfico que tem a 

finalidade de fazer uma organização do raciocínio e da discussão relacionada à 

origem do problema prioritário de qualidade. Foi desenvolvido para ser usado pelos 

círculos de qualidade, com a finalidade de estudar problemas e fazer 

questionamentos: “por que acontece este problema?” ou “quais as causas deste 

problema?” 

Fluxograma: trata-se de uma representação esquemática de um processo 

que utiliza elementos gráficos e texto. É possível apresentar de maneira 

descomplicada e visual as mudanças (transições) das etapas, informações, 

momentos ou passos que constituem um processo. Portanto, é importante que cada 

colaborador da organização conheça as tarefas que compõem o dia-a-dia. 

Histograma: é um gráfico especial, com barras verticais, que demonstra a 

distribuição dos dados que acontecem em determinado processo; é uma maneira 

gráfica de representar a distribuição de frequência de determinada massa de 

medições. O histograma é um ótimo recurso para quem deseja detalhar a frequência 

com que certa falha ou comportamento se repete, principalmente diante de um 

grande volume de dados. 

Diagrama de dispersão: é uma representação gráfica que possibilita a 

visualização da relação entre duas variáveis ou até mesmo uma representação 

gráfica de valores simultâneos com duas variáveis de um processo. 

Gráfico de controle: é um gráfico que possibilita observar duas linhas 

denominadas limite superior de controle (LSC) e limite inferior de controle (LIC). 

Levando-se em consideração a operação dada com características normais em um 

processo, a média é calculada estatisticamente, tendo limite superior e inferior, 

sendo traduzidos em três linhas observadas no gráfico. A coleta de amostras 

acontece posteriormente e os resultados são visualizados posteriormente no gráfico, 

permitindo observar se os pontos estão fora ou dentro dos limites de controle. Sendo 
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assim, é possível observar com muita facilidade se a situação está ou não sob 

controle. 

Gráfico de Pareto: ferramenta gráfica que permite fazer mensurações sobre 

o controle da qualidade. Basicamente é constituída de um gráfico de barras verticais 

que demonstra de maneira crescente os problemas e falhas da qualidade e a origem 

dos mesmos. O Pareto é um gráfico de barras que ajuda a classificar as origens dos 

problemas. 

Segundo Lélis (2012), as ferramentas da qualidade foram criadas com o 

propósito de controlar os processos, utilizando-se, principalmente, dados numéricos 

que podem resolver muitos problemas que surgem no início da implantação do 

sistema de gestão da qualidade. As ferramentas da qualidade são essenciais tanto 

para a pesquisa que visa fins exploratórios antes de estabelecer rumos para as 

Normas ISO, quanto para verificar e acompanhar a continuidade da implementação 

e para a obtenção de certificação da qualidade. 

Os indicadores de qualidade não servem apenas para avaliar determinado 

aspecto da qualidade do serviço, mas para manter o controle da qualidade 

organizacional e compará-la em diferentes períodos no decorrer do tempo (SILVA et 

al., 2014). Desta forma, é possível observar que as ferramentas da qualidade são 

indicadores de qualidade, demonstrando os pontos que necessitam de melhoria 

organizacional.  

A melhoria contínua da qualidade necessita de uma metodologia em que as 

ferramentas de análise sejam demonstradas, tanto para o mapeamento inicial 

quanto a devida manutenção do controle que é exercido sobre os processos. 

 

2.4 As Normas ISO 

 

A sigla ISO significa International Organization for Standardization 

(Organização Internacional para Padronização). A abreviatura adequada seria IOS, 

mas para melhor adequação foi utilizada ISO, com a finalidade de se ter o mesmo 

padrão ao prefixo grego iso, que significa homogeneidade, igualdade ou 

uniformidade (MARSHALL JÚNIOR, 2010). 

De acordo com Marshall Júnior (2010), durante uma reunião realizada em 

Londres em 1946, os representantes de 25 países resolveram criar uma organização 

internacional com a intenção de fomentar, em termos mundiais, a unificação, 
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padronização e coordenação de normas industriais. Em Genebra, Suíça, essa 

organização iniciou seu funcionamento em 23 de fevereiro de 1947, com a 

denominação Organização Internacional de Normalização ou International 

Organization for Standardization (ISO). O trabalho da ISO é desenvolvido por 

intermédio de mais de 2.600 grupos técnicos compostos no mundo inteiro por mais 

de 20 mil especialistas que anualmente participam dos seus trabalhos técnicos. A 

organização consegue fazer uma junção de interesses de usuários, produtores, 

governos e especialmente da comunidade científica nos processos de elaboração de 

normas internacionais. 

Zacharias (2009) propõe que o principal objetivo da ISO é fazer a elaboração, 

o desenvolvimento e a divulgação de padrões e normas que consigam agrupar a 

opinião de diversos países do mundo, de maneira a dar suporte à expansão do 

comércio internacional.  

 Sendo um sistema de característica genérica, o ISO 9001 pode ser usado por 

qualquer organização que tenha o desejo de implementar um sistema de gestão da 

qualidade com a meta de conseguir a melhoria da qualidade (YAYA et al., 2011). 

A finalidade das Normas ISO é conseguir garantir que uma empresa 

certificada mantenha um sistema de gestão da qualidade que lhe permita atender 

aos seus padrões de qualidade publicados, em relação aos processos e atividades, 

para a entrega de bens e serviços aos seus clientes (PRAJOGO, 2011).  

Muitas organizações em todo o mundo estão implementando sistemas de 

gestão da qualidade ISO 9001 como resposta aos efeitos da globalização e ao 

aumento das expectativas dos clientes (STARKE et al., 2012). 

Para Prancic (2002), a primeira norma referente ao SGQ foi a MIL-Q-9858, 

“Quality Program Requirement for Industry”. O documento que fundamentou os 

sistemas atuais foi o “10 CFR 50-Appendix B”, emitido pela Comissão de Energia 

Atômica Americana em 1970. 

Com o surgimento da norma MIL-Q-9858 e das normas “Allied Quality 

Assurance Publication”, as quais tiveram origem na Organização do Tratado do 

Atlântico Norte (OTAN), canadenses e britânicos criaram as normas BS 5750 e CSA 

Z299, respectivamente, possuindo uma característica essencial: a padronização de 

processos (PRANCIC, 2002). 

Segundo Prancic (2002), em 1979 a Inglaterra, por meio do “British Standard 

Institute” (BSI), fez a publicação das normas BS 5750 em série, que eram a evolução 
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da AQAP, com aplicação limitada ao Reino Unido e estendendo-se às atividades 

não militares. Por consequência, em 1987 a “International Organization for 

Standardization” oficializou a série 9000, a partir de pequenas mudanças na BS 

5750. As normas da série ISO 9000 tiveram homologação em 1987 por intermédio 

de representantes de 25 países, com o objetivo de conseguir referências com 

parâmetros internacionais, visando controlar as obrigações contratuais existentes 

entre compradores e fornecedores, centralizadas na garantia que evidencia a 

manutenção e uniformidade da qualidade do produto ou serviço. 

  A ISO criou, em 1979, o comitê ISO-TC 176, com o intuito de criar padrões de 

qualidade para aplicabilidade mundial nas organizações, levando em conta as 

experiências canadenses e britânicas (PRANCIC, 2002).  

Zacharias (2009) ressalta que a versão de 1987 conseguiu universalizar as 

diferentes normas relacionadas à qualidade que eram constantemente usadas em 

todo o mundo, ganhando atenção em escala maior por referir-se aos diversos 

componentes da comunidade empresarial, envolvendo engenheiros e gestores de 

diversas organizações. 

As edições das Normas ISO 9000 foram realizadas da maneira como 

Carpinetti, Miguel e Gerolamo (2011) expõem:  

A primeira edição, lançada em 1987, era fundamentada em experiências de 

períodos anteriores, em especial a norma britânica. A segunda edição, lançada em 

1994, não conseguiu fazer a junção entre a organização e os clientes e por isso foi 

criticada severamente pelos grupos empresariais. A terceira edição, lançada em 

2000, procurou incorporar diversas mudanças bem como os princípios essenciais de 

gestão da qualidade, quais sejam: foco no cliente, comprometimento, melhoria 

contínua, capacitação de recursos humanos, gestão por processos e decisão 

empresarial baseada em fatos. Na quarta edição das normas da série ISO 9001, 

lançada em 2008, as modificações foram propostas apenas com a finalidade de 

alterar o detalhamento ou a redação de alguns requisitos. Foi mantido sem alteração 

o conjunto de requisitos que compõem a gestão da qualidade.   

 

2.4.1 A evolução da Norma ISO 9000 

 

Para Nora (2003), as Normas ISO 9000:1994 não solicitavam que as 

empresas possuíssem metas ou fizessem uso de ações visando à melhoria da 
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qualidade, nem exigiam que demonstrassem quaisquer resultados que visassem 

melhorias contínuas.  

Ainda de acordo com Nora (2003), a versão 2000 faz a exigência de 

implantação de sistemas da qualidade e também os processos de trabalho são 

visados como metas de melhoria contínua. Em relação à edição inicial de 1987, a 

revisão de 1994 conseguiu resolver pequenos erros conceituais sem implicar 

alterações de conceitos ou formatos. 

A família ISO 9000 versão 1994, como referem Mello et al. (2009), era 

composta de 20 normas e documentos, os quais visavam à possibilidade de 

atendimento aos usuários e clientes. 

Até a revisão de 1994, Carpinetti, Miguel e Gerolamo (2011) registraram que 

os sistemas de gestão da qualidade ISO tinham a característica de modelos que 

almejavam a garantia da qualidade, dando prioridade ao objetivo de fornecer 

evidências relacionadas ao atendimento de requisitos. Assim, algumas empresas 

vislumbravam a certificação apenas para fins comerciais, sem de fato conseguirem 

determinar processos de gestão que fossem eficazes para promover a garantia da 

qualidade. 

A FIG. 2 retrata a estrutura da série ISO até 1994, sem a publicação da ISO 

9004.  

 

Figura 2 - Estrutura da série ISO 9000:1994 

 
Fonte: Maranhão (1996 apud COSTA JÚNIOR, 2005, p. 42).  
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A FIG. 2 apresenta as Normas ISO 9001, ISO 9002 e ISO 9003 nas situações 

contratuais, sendo que a ISO 9004 foi publicada somente em 2010. 

Ainda segundo Carpinetti, Miguel e Gerolamo (2011), a revisão ISO 

9000:2000 eliminou os certificados ISO 9002 e ISO 9003 que existiam até a segunda 

versão. Sendo assim, até o ano de 2000 três modelos de sistema da qualidade 

haviam sido estabelecidos pela ISO: 

Sistemas da qualidade ISO 9001:2008 - modelo utilizado para garantia da 

qualidade em atividades de desenvolvimento/projeto, produção, serviços associados 

e instalação.   

Sistemas da qualidade ISO 9002:2008 - modelo utilizado para garantia da 

qualidade em instalação, produção e serviços associados. 

Sistemas da qualidade ISO 9003:2008 - modelo utilizado para garantia da 

qualidade em ensaios finais e inspeção. 

Sistemas da qualidade ISO 9004:2010 - abordagem da gestão da qualidade 

visando ao sucesso sustentado de uma organização. 

A família ISO 9000 é composta assim:  

 

QUADRO 3 - Família ISO 9000 

Normas e Diretrizes Propósito 
ABNT NBR ISO 9000 - Sistemas de 
gestão da qualidade - Fundamentos 
e vocabulários 

Estabelece termos e definições fundamentais usados nas 
normas da família ISO 9000, necessários para evitar 
interpretações errôneas durante seu uso. 

ABNT NBR ISO 9001 - Sistemas de 
gestão da qualidade – requisitos 

É a norma para fins contratuais, usada para avaliar a 
capacidade de uma organização de cumprir com os requisitos 
dos clientes e os regulamentares aplicáveis para, assim, 
satisfazer esses clientes. 

ABNT NBR ISO 9004 - Gestão para 
o sucesso sustentável de uma 
organização - uma abordagem para 
sistema de gestão (a ser publicada) 

Fornece orientação para atingir sucesso sustentado para 
qualquer organização em um ambiente complexo, exigente e 
em constante mudança, provendo um foco mais amplo sobre a 
gestão da qualidade do que a Norma ISO 9001. Ela contempla 
as necessidades e expectativas de todas as partes 
interessadas e sua satisfação, por meio da melhoria contínua e 
sistemática do desempenho da organização. Não se destina ao 
uso para certificação, regulamentar ou contratual. 

ABNT NBR ISO 19011 - Diretrizes 
para auditoria de sistemas de 
gestão da qualidade/ambiental 

Fornece diretrizes para a verificação da capacidade do sistema 
de atingir os objetivos da qualidade definidos. Ela pode ser 
usada internamente, na auditoria de fornecedores ou nas 
auditorias de terceiros (certificação do sistema de gestão). 

ISO 9000: Sistemas de gestão da qualidade – Fundamentos e vocabulários; ISO 9001: Sistemas de 
gestão da qualidade – Requisitos; ISO 9004: Gestão para o sucesso sustentável de uma 
organização; ISO 19011: Diretrizes para auditoria de sistemas de gestão da qualidade/ambiental. 
ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas; NBR: Norma Brasileira;  
Fonte: Lélis (2012, p. 135). 
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Então, a chamada família ISO 9000 é o conjunto de normas que se 

complementam, com o objetivo de dar à empresa todo o suporte necessário para a 

implantação do sistema de gestão da qualidade (MELLO, 2011). 

Ainda segundo Mello (2011), a aplicação da Norma ISO 9001:2008 é o início 

da padronização de qualidade que proporcione competitividade à empresa, mas o 

ideal é a aplicabilidade da família, para que os resultados possam atingir níveis 

melhores de qualidade. As Normas ISO 9000 estabelecem um conjunto de requisitos 

focados na qualidade no decorrer de todo o seu ciclo, atingindo todos os processos: 

projeto, marketing, desenvolvimento, planejamento, produção e prestação de 

serviço. 

 É possível notar que a ISO não se preocupa simplesmente em estabelecer o 

que sejam as normas de qualidade, mas tem o propósito de definir cada termo que é 

utilizado e outros que sejam importantes à boa compreensão e aplicação dessas 

normas (MARSHALL JÚNIOR, 2010). 

A Norma ISO 9001 é a mais utilizada para fins contratuais (cliente e 

fornecedor), para gerenciar a qualidade dos produtos e serviços de uma empresa e, 

consequentemente, conseguir a melhoria da satisfação dos clientes (ZACHARIAS, 

2009). 

A ISO 9001 é adequada para qualquer organização que busca melhorar a 

forma como trabalha e como é gerenciada, independentemente de tamanho e setor. 

Entretanto, os melhores retornos sobre o investimento são obtidos pelas companhias 

que estão preparadas para implementá-la em toda a organização em vez de fazê-lo 

em localidades específicas, divisões ou em apenas alguns departamentos (LÉLIS, 

2012). Observa-se que a Norma ISO 9004 possui um foco mais amplo que a Norma 

ISO 9001, priorizando as expectativas e necessidades de todas as partes, 

direcionando para a gestão sustentável de uma organização.  

A Norma ISO 19011 é direcionada para a auditoria de sistemas de gestão da 

qualidade ambiental, verificando a capacidade do sistema para atingir os objetivos 

definidos (ZACHARIAS, 2009). 

O principal fator de disseminação e aceitação das normas da família ISO 

9000 foi realizado com base na ISO 9001, na Europa, que, por sua importância 

política e econômica, conseguiu incentivar outros países a adotarem essas normas 

como modelo de garantia da qualidade de serviços e bens (SANTOS, 2007). 

Carvalho e Paladini (2012) acentuam que a revisão da série ISO 9000 foi 
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concluída em dezembro de 2000, após transcorridos mais de quatro anos de 

discussões visando consenso quanto aos modelos de maturidade empresarial, com 

destaque para os prêmios Malcolm Baldrige nos Estados Unidos da América e 

European Quality Award da European Foundation for Quality Management (EFQM). 

A nova versão da Norma ISO 9001:2000 (ABNT, 2000c) é constituída de 

cinco seções que visam definir o que deve ser feito de maneira sistemática para 

produzir produtos e serviços que possam atender aos requisitos dos clientes e 

àqueles estatutários ou regulamentares, ainda buscando melhorar a satisfação dos 

clientes pela necessidade de melhoria contínua do SGQ.  

Seção 4 - SGQ: o objetivo desta seção é explicitar a necessidade da 

implementação de um SGQ de para conseguir apoiar os processos organizacionais. 

Dessa maneira, é possível fornecer diretrizes gerais que permitam conduzir 

sistematicamente a organização com o objetivo de melhorar continuamente o seu 

desempenho, determinando-se as evidências e informações necessárias para 

eficiência e eficácia do SGQ (LEITE, 2005). 

 Carpinetti, Miguel e Gerolamo (2011) reportam que o modelo de sistema de 

gestão da qualidade estabelecido pela ISO na revisão 2000 não teve alteração e 

permanece da seguinte maneira: 

Seção 4 da norma: Sistema da Qualidade. 

Seção 5 da norma: Responsabilidade da Direção. 

Seção 6 da norma: Gestão de Recursos. 

Seção 7 da norma: Realização do produto. 

Seção 8 da norma: Medição, Análise e Melhoria.  

Sendo assim, o SGQ é composto de cinco seções que constituem a Norma 

ISO 9001:2008, iniciando-se na seção 4 e terminando na seção 8. 

 Desta maneira, a norma exige que a documentação seja preenchida de 

acordo com a respectiva seção estabelecida. 

O QUADRO 4 mostra a seção 4 da Norma ISO 9001:2000, em que é 

destacado o SGQ. 
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QUADRO 4 - Seção 4 da Norma ISO 9001:2000 

REQUISITOS O QUE SE REQUER 

4.1 Requisitos gerais 

A organização deve: identificar os processos necessários e 
determinar as interações entre eles; definir os critérios e 
métodos para assegurar a eficácia desses processos; 
assegurar disponibilidade dos recursos necessários; monitorar, 
medir e analisar esses processos; implementar ações 
necessárias para atingir os resultados necessários e melhorar 
continuamente esses processos. 

4.2 Requisitos de documentação 

A documentação do SGQ deve incluir: a declaração 
documentada da política da qualidade e dos objetivos da 
qualidade; o manual da qualidade; os procedimentos 
documentados requeridos pela norma e os necessários para a 
organização (procedimentos, instruções e registros). 

Fonte: ABNT (2000b, p. 04-05). 

 

Estes requisitos são essenciais para a organização conseguir direcionar de 

maneira sistemática a melhoria contínua dos produtos e serviços. Sem interação 

positiva entre os processos organizacionais, não é possível assegurar recursos que 

visem a monitoramento, medição e análise da qualidade organizacional (ABNT, 

2000b).  

Seção 5 - Responsabilidade da Direção: esta seção tem o objetivo de 

demonstrar as responsabilidades da alta direção, as quais conseguem afetar 

diretamente o SGQ, considerando as expectativas e necessidades dos clientes, 

inserindo orientação a toda a organização por meio do estabelecimento dos 

objetivos da qualidade, da política da qualidade, bem como a partir da avaliação e 

melhoria do SGQ (LEITE, 2005). 

O QUADRO 5 exibe a seção 5 da Norma ISO 9001:2000, em que é 

enfatizada a responsabilidade da direção. 
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QUADRO 5 - Seção 5 da Norma ISO 9001:2000 

REQUISITOS O QUE SE REQUER 

5.1 Comprometimento da direção A alta direção deve demonstrar seu comprometimento com o 
desenvolvimento, implementação e melhoria do SGQ. 

5.2 Foco no cliente 
A alta direção deve assegurar que os requisitos do cliente 
sejam entendidos e atendidos, a fim de melhorar sua 
satisfação.  

5.3 Política da qualidade 

A alta direção deve estabelecer uma política da qualidade em 
consonância com a missão e os objetivos da empresa, a qual 
deve ser comunicada e entendida por todos e analisada 
criticamente. 

5.4 Planejamento 
A alta direção deve definir os objetivos da qualidade, os quais 
devem ser mensuráveis e consistentes com a política da 
qualidade. 

5.5 Responsabilidade, autoridade 
e comunicação 

A alta direção deve assegurar que as responsabilidades e 
autoridades sejam definidas e comunicadas; nomear um 
representante da direção, o qual deve assegurar a 
implementação do SGQ; assegurar os processos de 
comunicação interna em toda a organização. 

5.6 Análise crítica pela direção 
A alta direção deve analisar criticamente o SGQ 
periodicamente, a fim de assegurar sua adequação, eficácia e 
melhoria. 

Fonte: Fonte: ABNT (2000b, p. 05-06). 

 

A alta direção da organização tem a responsabilidade de fazer a harmonia de 

qualidade nos processos organizacionais. A qualidade deve fluir de maneira 

espontânea e voluntária (ABNT, 2000b).  

A comunicação entre os gestores e os colaboradores, o comprometimento 

uniforme de todos que trabalham na organização, as exigências dos clientes, a 

política da qualidade e a melhoria contínua da qualidade são requisitos que 

necessitam de incentivo da alta direção da organização. O bom exemplo começa 

com os gestores (ABNT, 2000b). 

Seção 6 - Gestão de Recursos: esta seção tem o objetivo de explicitar que é 

necessário que a alta direção garanta a implementação, manutenção e melhoria 

contínua do SGQ a partir da provisão de recursos humanos, financeiros e de 

infraestrutura (LEITE, 2005). 

O QUADRO 6 aborda a seção 6 da Norma ISO 9001:2000, em que é 

salientada a gestão de recursos. 
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QUADRO 6 - Seção 6 da Norma ISO 9001:2000 

REQUISITOS O QUE SE REQUER 

6.1 Provisão de recursos A organização deve prover os recursos necessários para implementar, 
manter e melhorar o SGQ e melhorar a satisfação dos clientes. 

6.2 Recursos Humanos 
O pessoal que executa atividades que afetam a qualidade do produto 
deve possuir competência com base em educação, treinamento, 
habilidades e experiências. 

6.3 Infraestrutura A organização deve prover e manter a infraestrutura necessária (prédios, 
instalações, equipamentos, software, serviços de apoio, etc.) para o SGQ. 

6.4 Ambiente de trabalho 
A organização deve determinar e gerenciar as condições do ambiente de 
trabalho necessárias para alcançar conformidade com os requisitos do 
produto. 

Fonte: ABNT (2000b, p. 06-07). 
 

Para o sucesso dessa seção é necessário que a alta direção forneça recursos 

necessários para a melhoria da qualidade, sendo caracterizados da seguinte 

maneira (LEITE, 2005): 

 

a) Provisão de recursos essenciais para a implementação, continuidade e 

melhoria do SGQ, de forma a conseguir melhorar a satisfação dos clientes; 

b) os empregados necessitam de treinamentos adequados e focados na melhoria 

da qualificação profissional. Se a organização implantar a ISO 9001:2008 e 

não investir na qualidade técnica dos colaboradores e gestores, todo o 

investimento poderá ficar comprometido sem a qualificação profissional; 

c) a infraestrutura e o ambiente de trabalho de uma organização são essenciais 

para conseguir se desenvolver e acompanhar as constantes evoluções da 

qualidade em nível mundial. Software, instalações e equipamentos são 

relevantes para a prestação de serviços ou venda de um produto com 

qualidade superior. 

 

Seção 7 - Realização do Produto: esta seção tem o objetivo de fornecer 

requisitos que são necessários para que as operações da organização alcancem os 

resultados almejados, incluindo o reforço da abordagem de processo, além de: 

entendimento das necessidades e expectativas dos clientes; projeto e 

desenvolvimento do produto; processos de aquisição de produtos ou serviços; 

produção e fornecimento de serviços; e controle de medição e monitoramento 

(LEITE, 2005). 

O QUADRO 7 alude à seção 7 da Norma ISO 9001:2000, realçando a 
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realização do produto. 

 

QUADRO 7 - Seção 7 da Norma ISO 9001:2000 
 

REQUISITOS O QUE SE REQUER 

7.1 Planejamento da 
realização do produto 

A organização deve planejar e desenvolver os processos necessários 
para a realização do produto, o qual deve ser coerente com os 
requisitos de outros processos do SGQ. 

7.2 Processos 
relacionados ao cliente 

Os requisitos dos produtos (especificados ou não pelos clientes) e os 
regulamentares ou estatutários deverão ser identificados e analisados 
criticamente antes de se firmar o compromisso com o cliente. Devem 
ser estabelecidos processos para comunicação com o cliente, inclusive 
para tratamento de reclamações. 

7.3 Projeto e 
desenvolvimento 

O processo de projeto e desenvolvimento deve conter as seguintes 
etapas: planejamento; definição das entradas e saídas; análise crítica, 
verificação, validação e controle de alterações. 

7.4 Aquisição  
A organização deve garantir que os produtos adquiridos estejam de 
acordo com o especificado. Fornecedores selecionados e monitorados 
com base na sua capacidade de fornecer os produtos. 

7.5 
Produção e 
fornecimento de 
serviços 

As atividades de produção, entrega e pós-entrega (incluindo validação 
dos processos, identificação e rastreabilidade e a preservação dos 
produtos) devem ser planejadas e controladas. 

 7.6 
Controle de dispositivos 
de medição e 
monitoramento 

A organização deve definir as medições e monitoramentos a serem 
utilizados e quais dispositivos de medição serão utilizados. Devem ser 
estabelecidos processos para assegurar que esses dispositivos sejam 
calibrados, a fim de garantir a confiabilidade das medições. 

Fonte: ABNT (2000b, p. 07-10). 
 

É muito importante a organização planejar como será realizada a venda de 

um produto ou a prestação de um serviço. Os requisitos dos processos relacionados 

aos clientes reforçam a importância de garantir a qualidade antes e depois da 

efetivação da venda. 

Seção 8 - Medição, análise e melhoria: esta seção tem o objetivo de 

demonstrar a necessidade da medição de desempenho para fornecer informações 

que possibilitem a tomada de decisão baseada em fatos e dados concretos. Assim, a 

alta direção deverá assegurar que as medições sejam totalmente eficazes para 

conseguir melhorar o desempenho da organização e a satisfação dos seus clientes 

(LEITE, 2005). 

O QUADRO 8 traz a seção 8 da Norma ISO 9001:2000, em que é sugerida a 

necessidade de fornecer informações para medição, análise e melhoria. 

 

 

 

 

 



 

 

52 

QUADRO 8 - Seção 8 da Norma ISO 9001:2000 

REQUISITOS O QUE SE REQUER 

8.1 Generalidades 

A organização deve planejar e implementar os processos de 
monitoramento, medição, análise e melhoria para demonstrar a 
conformidade do produto, assegurar a conformidade do produto, 
assegurar a conformidade do SGQ e melhorar continuamente o SGQ. 

8.2 Medição e 
monitoramento 

Para monitorar o desempenho do SGQ a organização deve monitorar 
informações relativas à satisfação dos clientes, aos processos e produtos 
e realizar auditorias internas do SGQ periodicamente. 

8.3 Controle de produto 
não conforme 

A organização deve assegurar que os produtos não conformes sejam 
identificados e controlados para evitar seu uso ou entrega não 
intencional. 

8.4 Análise de dados 

A organização deve coletar e analisar dados referentes à satisfação dos 
clientes, conformidade dos produtos, características e tendências dos 
processos, bem como aos fornecedores, a fim de avaliar a adequação, 
eficácia e melhoria contínua do SGQ. 

8.5 Melhorias 
A organização deve melhorar continuamente o SGQ por meio do uso da 
política da qualidade, dos objetivos da qualidade, dos resultados de 
auditorias, das análises de dados e das ações corretivas e preventivas. 

Fonte: ABNT (2000b, p.10-12). 
 

A organização deve ter processos que visem monitorar, medir, analisar e 

melhorar constantemente a satisfação dos clientes. A avaliação de fornecedores e 

clientes é essencial para a gestão empresarial, tendo em vista que é possível que a 

organização necessite adotar ações corretivas ou preventivas para o alcance e 

eficácia da qualidade empresarial (ZACHARIAS, 2009). 

 

2.4.2 A nova ISO 9001:2008: principais mudanças 

 

Segundo Zacharias (2009), a publicação e a validação da ISO 9001:2008 

ocorreram no final de 2008. Num acordo firmado entre ISO e International 

Accreditation Fórum (IAF), foi definido que: a) a validade de certificados existentes 

emitidos pela ISO 9001:2000 seria até 15 de novembro de 2010; b) todas as 

certificações ou recertificações deveriam ser emitidas conforme a ISO 9001:2008. O 

autor pontua que a versão 2008 não é tecnicamente uma revisão, mas pode ser 

considerada uma emenda. O objetivo principal desta versão foi fazer alterações no 

seguinte sentido: 

 

a) A norma deverá ter mais clareza. É conveniente que o uso de um sistema de 

gestão da qualidade seja considerado uma decisão estratégica da 

organização; 

b) a norma deverá ter facilidade de tradução. No decorrer do seu texto, onde 
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existir o termo “produto” este também poderá ter o significado de “serviço”; 

c) a norma deverá ter facilidade de utilização. Sistema de gestão da qualidade 

que pode ser usado para aplicabilidade interna, para certificação ou fins 

contratuais, com foco na eficácia do sistema e na melhoria contínua da 

qualidade; 

d) melhoria na consistência com a família das Normas ISO 9000. No processo de 

desenvolvimento da norma, foi considerado relevante fazer a compatibilidade 

com as outras normas em benefício da comunidade empresarial. 

 

Segundo Mello et al. (2009), a versão 2008 fez a correção de alguns termos e 

procurou esclarecer a finalidade da descrição de alguns requisitos, sem fazer 

acréscimo ou exclusão de alguma cláusula. A nova versão especifica requisitos para 

um SGQ que possa ser utilizado pelas empresas para certificação ou para fins 

contratuais (aplicação interna), tendo como objetivo o atendimento aos requisitos 

dos clientes. 

Segundo Carvalho e Paladini (2012), a Norma ISO 9001:2008 tem a 

característica de um modelo utilizado para fazer a construção de um SGQ, modelo 

este que pode trabalhar utilizando a garantia da qualidade interna e externa e 

abordando a seguinte classificação: 

 

a) A garantia da qualidade externa tem relação com a garantia fornecida aos 

clientes de que a empresa que possui um sistema de gestão da qualidade 

implantado tem condições de fornecer serviços e produtos de acordo com 

parâmetros de qualidade. O objetivo é que o cliente seja atendido com 

qualidade; 

b) a garantia da qualidade interna tem o objetivo de dar à alta administração do 

fornecedor a confiabilidade de que os processos internos e as operações são 

realizados com planejamento e sempre procurando a melhoria contínua de 

produtos e serviços.   

 

Segundo Carpinetti, Miguel e Gerolamo (2011), na última revisão definida pela 

ISO 2008 o modelo de SGQ tem embasamento em princípios de gestão 

estabelecidos pela qualidade total. Sendo assim, com o objetivo de obter amplo 

entendimento sobre o modelo de gestão da qualidade ISO 9001:2008, é necessário 
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fazer a abordagem de oito princípios de gestão essenciais para a implementação 

dos requisitos de gestão da qualidade estabelecidos pela ISO, com vistas a 

maximizar o sistema. Para o autor, os princípios são classificados da seguinte 

maneira: 

 

• Princípio 1 – Foco no cliente 

 

A satisfação do cliente é importante e requer que a organização tenha 

processos específicos para conseguir visualizar, mensurar e identificar as 

necessidades (requisitos) dos clientes a fim de medir seu índice de satisfação. Os 

requisitos dos clientes são identificados de diversas maneiras: pesquisas de 

mercado, testes de mercado, dinâmicas de grupo, análise dos dados de 

reclamações, sugestões e participação dos concorrentes no mercado competitivo. 

 

• Princípio 2 – Liderança 

 

A liderança deve exercer papel fundamental na viabilização do sucesso das 

organizações. A alta direção da organização é responsável pela liderança de todos 

os processos que envolvem a determinação de políticas e práticas que estão 

englobadas no processo de qualidade organizacional. A direção deve ser altamente 

proativa na avaliação do desempenho, orientando os esforços conjuntos de toda a 

organização e fornecendo os recursos que são necessários para implementar e 

manter o crescimento organizacional com qualidade. 

 

• Princípio 3 – Envolvimento das pessoas 

 

As pessoas são responsáveis pelo crescimento e queda de qualquer 

organização. O motivo mais frequente do não cumprimento dos requisitos é a 

insatisfação dos clientes. A direção da organização deve capacitar seus 

colaboradores de maneira que eles tenham ciência de que seu trabalho faz 

contribuições para o alcance dos objetivos da qualidade.  
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• Princípio 4 – Abordagem de processo 

 

Processo é definido como uma atividade que faz uso de recursos e 

automaticamente os gerencia de forma a permitir a transformação de entradas em 

saídas que acontecem diariamente em todas as organizações. Um SGQ com 

embasamento em processos consegue promover a análise organizacional a partir de 

metodologias que visam entender as funções e os departamentos da organização, 

procurando estabelecer uma comunicação acessível entre os processos de 

avaliação da qualidade. 

 

• Princípio 5 – Abordagem sistêmica para a gestão 

 

A abordagem sistêmica relacionada à direção implica que ela deverá 

assegurar o fornecimento de recursos e processos que consigam facilitar a 

identificação das expectativas do cliente, transformá-las em requisitos com caráter 

específico de produtos e serviços que são e podem ser oferecidos, desenvolver 

processos que permitam a entrega dos produtos ou serviços, adotar ações que 

visem melhorar continuamente os processos e, principalmente, medir a qualidade de 

produtos ou serviços que foram prometidos aos clientes.  

 

• Princípio 6 – Melhoria contínua 

 

A norma determina que os esforços de melhoria devem conter a inclusão de 

uma política da qualidade, objetivos da qualidade, ações corretivas, análise das 

medições, ações preventivas e análise crítica realizada pela alta direção. Determina 

ainda que as organizações utilizem as diversas informações provenientes do sistema 

da qualidade para programar melhorias contínuas. 

 

• Princípio 7 – Abordagem factual para a tomada de decisão 

 

As decisões empresariais precisam ser tomadas com embasamento em fatos, 

pois simples opiniões não são suficientes para o gerenciamento fundamentado de 

uma organização. Com base em diversas fontes os dados são obtidos e é possível 

observar que a satisfação dos clientes, reclamações, falhas nos atendimentos e 
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outros processos são capazes de auxiliar na definição de ações que devem ser 

adotadas com vistas à melhoria. 

 

• Princípio 8 – Benefícios mútuos nas relações com os fornecedores 

 

A organização deve observar e mensurar as informações sobre qualidade 

junto a todos os seus fornecedores, uma vez que sua participação é indispensável 

para as ações de melhoria.  

 

2.4.3 Implantação da Norma ISO 9001:2008  

 

Segundo Mello et al. (2009), a implantação de um programa da qualidade 

deve ser observada como um processo de aprendizagem para os gestores e 

empregados de uma organização, levando-se em consideração que o programa terá 

como foco o aperfeiçoamento da gestão já existente. 

A implantação de um programa de gestão da qualidade, para Kotler e Keller 

(2012), acarretará significativa mudança na cultura organizacional. 

 

A organização de uma empresa consiste em sua estrutura, suas políticas e 
sua cultura corporativa, que podem se tornar disfuncionais em um ambiente 
de negócios em rápida transformação. Enquanto a estrutura e as políticas 
podem ser alteradas (ainda que com dificuldade), a cultura da empresa é 
quase impossível de ser mudada. Muitas vezes, porém, mudar a cultura 
corporativa é a chave para implementar uma estratégia de sucesso 
(KOTLER; KELLER, 2012, p. 46). 

 

Cabe salientar que a implementação de um sistema de gestão da qualidade 

significa alterar totalmente a cultura da organização. Assim, se a organização não 

aderir às Normas ISO 9001 com sucesso, todos os processos organizacionais 

ficarão comprometidos. A certificação deve trazer comunicação, bons 

relacionamentos e melhorias contínuas da cultura e da qualidade organizacional.   

Para que a qualidade tenha predominância na organização é necessário que 

o sistema conte com o apoio da alta direção.  A necessidade de qualidade deve fluir 

naturalmente em todos os níveis da empresa e, se não acontecer de forma correta, 

certamente chefias e colaboradores continuarão a entendê-la como uma função que 

não tem finalidade nem objetivo na organização. 

Assim sendo, a implementação do SGQ deve obedecer aos critérios: 
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a) Etapas bem definidas, plano de ação bem definido e foco nos bons resultados 

são critérios essenciais que visam ao sucesso na implantação;  

b) os programas da qualidade retratam mudanças que irão alterar os 

comportamentos organizacionais. É essencial que a alta direção compreenda 

que o processo de implantação acontece de maneira gradativa e isso requer 

paciência, tempo e comprometimento de todos os colaboradores e gestores 

de uma organização; 

c) durante a implantação do sistema de gestão da qualidade é necessário que a 

alta direção promova consenso de todos os setores da organização quanto à 

necessidade da mudança, crie uma comunicação objetiva das alterações a 

serem implementadas, explique aos colaboradores como funcionará o SGQ, 

visando prepará-los para as mudanças que acontecerão, e assegure o 

comprometimento de toda a organização quanto ao plano de ação a ser 

realizado; 

d) a alta direção deve procurar elaborar um projeto adequado que possibilite a 

eliminação da ansiedade quanto à obtenção de resultados imediatos após a 

implantação do referido sistema.  

 

 Leite (2005) destaca alguns cuidados especiais que devem ser considerados 

para não acontecer o fracasso na implantação do SGQ: 

 

a) O processo de implementação deve ser divulgado entre todos os setores da 

organização; 

b) antes de aprovar os documentos é necessário enviá-los a todas as áreas 

relacionadas, para revisão; 

c) ministrar treinamentos periódicos sobre os procedimentos, à medida que estes 

forem sendo elaborados e aprovados; 

d) o comprometimento da alta direção é essencial para o sucesso da 

implementação do SGQ; 

e) a área da qualidade deve fornecer suporte às outras áreas para a elaboração 

dos procedimentos; 

f) os procedimentos devem ser escritos pelos setores que possuem mais 

envolvimento com as tarefas, e não por elementos externos; 

g) a organização deve entender que o SGQ é uma base para se fazer negócios 
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com constante obtenção e melhoria da qualidade. 

 

Segundo Prancic (2002), a nova versão da Norma ISO 9001:2000 inclui itens 

não contemplados na versão anterior (1987). Assim sendo, o referido autor fez a 

formulação de uma proposta de implantação baseada no cumprimento dos requisitos 

da norma, totalmente independente da complexidade do processo e do tamanho da 

organização. A proposta considera que os graus de entendimento dos requisitos de 

documentação são de características similares em todas as organizações (grandes 

ou pequenas) e que o treinamento é necessário em todos os níveis das 

organizações. A proposta de implementação de Prancic (2002) é composta de 

quatro etapas, definidas da seguinte forma: 

 

1ª etapa: Conscientização, planejamento e dimensionamento do SGQ. Abrange a 

responsabilidade da direção. 

2ª etapa: Documentação, treinamento e registro. Direciona-se para a 

padronização do processo. Desta maneira, o mapeamento, a 

documentação (requisitos) e o treinamento ficam automaticamente nela 

inseridos. 

3ª etapa:  Itens obrigatórios e itens de monitoramento. Direciona-se para a 

inclusão dos procedimentos que são obrigatórios e daqueles que serão 

usados para definir os critérios de monitoramento e medição do 

processo de implementação. 

4ª etapa:  Verificação, ações de ajuste da implementação e de aprimoramento 

para obtenção da certificação. Nesta etapa o sistema de gestão é 

avaliado e corrigido, verificando-se se os requisitos da norma foram 

contemplados. A verificação visa à conferência dos objetivos e do plano 

de ações, levando em consideração a checagem da eficácia do sistema 

por meio de auditorias internas.  

 

 Leite (2005) apresenta um modelo para implementação de um SGQ ISO 

9000: 

 

a) Convencimento da direção: a direção da organização deve ter certeza e 

compromisso para fazer as correções da qualidade empresarial necessárias à 
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implementação do SGQ. 

b) Escolha do coordenador de implementação: quando a organização não tem 

um profissional qualificado para gerenciar o projeto e o controle de 

documentos, a implementação fica comprometida. Devido à complexidade do 

processo, a implementação do SGQ exige que haja bom relacionamento entre 

todos os setores. O coordenador deve ser um profissional comunicativo e 

dedicado, que tenha o apoio da direção para conduzir todo o processo de 

implementação com inteligência e coerência. 

c) Avaliação da situação atual: essa avaliação é importante para mostrar a 

situação atual da organização, ou seja, como o sistema de gestão da 

qualidade encontra-se antes do processo de implementação da Norma ISO 

9001. 

d) Elaboração do cronograma de trabalho: é importante que um projeto envolva 

todos os setores e todas as pessoas da organização. 

e) Organização estratégica: define a visão da organização, com foco nos rumos 

a serem definidos com critério, com base nos valores, metas e objetivos da 

empresa. 

f) Unificação conceitual nos vários níveis: a organização deve divulgar para 

cada um dos níveis hierárquicos o objetivo de fazer a implementação do 

SGQ, procurando manter os objetivos direcionados para a melhoria da 

qualidade e levando as pessoas a apoiar o processo de implementação. 

g) Definição, mapeamento e modelagem de processos: são importantes para a 

implementação do SGQ a definição e mapeamento dos processos, o que 

torna o trabalho de implementação mais simples e objetivo. 

h) Formação e implementação do grupo de trabalho: é necessário ministrar 

treinamento a todos os colaboradores, incluindo a alta direção. Muitas 

organizações formam um grupo de coordenação, tendo como participantes 

pessoas-chave na empresa que sejam capazes de criar grupos de trabalho 

formados por indivíduos com vinculação às principais atividades da 

organização. 

i) Estabelecimento de padrões aceitáveis de organização, higiene e limpeza: é 

recomendável que a organização use padrões aceitáveis de organização, 

higiene e limpeza que proporcionem condições coerentes para a 

implementação do SGQ. 
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j) Elaboração do manual da qualidade: a direção da organização deve elaborar 

o primeiro documento necessário à implementação do SQG, o Manual da 

Qualidade, que visa estabelecer as linhas mestras que serão utilizadas para 

as novas estratégias de qualidade da empresa. 

k) Elaboração e implementação da qualidade: como o SGQ pressupõe uma 

mudança cultural, é aconselhável que a implementação dos documentos seja 

realizada de maneira formal em todos dos setores da organização. O manual 

da qualidade deve conter os seis procedimentos que, segundo a norma, são 

de caráter obrigatório: controle de documentos, controle de registros, 

auditorias internas, controle de produto não conforme, ações corretivas e 

ações preventivas. 

l) Finalidade, organização e controle dos registros da qualidade: existem 

registros que comprovam a qualidade praticada pela organização, ou seja, 

comprovações administrativas, fiscais ou legais pertinentes. É importante 

evidenciar o registro dos resultados que são obtidos a partir de medições 

realizadas durante ou após a execução do processo. 

m) Implementação do Manual da Qualidade: a implementação deste documento 

deve ser formal e todas as ações que visem à estruturação de gestão da 

organização devem ser determinadas no mesmo. 

n) Auditorias internas da qualidade: o principal objetivo das auditorias internas é 

a identificação de ameaças, disfunções e oportunidades de melhoria. A 

auditoria se constitui num processo independente de verificação do sistema 

de gestão da qualidade e tem o objetivo de fazer uma comparação entre a 

efetivação das atividades e um padrão documentado.  

o) Implementando o processo de análise e melhoria: no caso de constatação de 

anomalias, não conformidades ou tendências contrárias à qualidade, é 

necessário fazer a aplicação de ações corretivas ou preventivas. O gestor do 

processo deve providenciar informações necessárias à realização de uma 

análise crítica por nível hierárquico superior, ou seja, estratégicas e táticas 

que visem à melhoria constante da qualidade.  

p) Pré-auditoria: o objetivo da pré-auditoria é verificar se o SQG da organização 

está preparado para receber a auditoria de certificação. É recomendável que 

entre os processos de pré-auditoria e auditoria de certificação haja um 

período mínimo de dois meses. Esse período é importante para fazer as 
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correções das falhas detectadas. 

q) Avaliação pré-contratual: a empresa que intenciona obter uma certificação 

deve fazer um planejamento das atividades com antecedência. O Organismo 

Certificador Contratual (OCC) realiza pré-avaliação contratual que visa obter 

informações relevantes para o contrato e para a decisão de efetivá-lo ou não. 

r) Preparação do contrato: o contrato é muito importante para ambas as partes e 

por isso é essencial cuidado na realização do mesmo. A organização que visa 

obter a certificação e a empresa detentora de certificação devem evitar falhas 

que comprometam a credibilidade do contrato.  

s) Auditoria de certificação: esta auditoria é feita por um órgão externo, ou seja, 

um OCC que é contratado pela empresa solicitante da certificação. No Brasil, 

os OCCs são credenciados junto a um órgão estabelecido para ser o agente 

de credibilidade nacional, nesse caso o INMETRO. O OCC, utilizando fatos 

que comprovem evidências de que o sistema de gestão da qualidade está em 

conformidade com a Norma ISO 9001, após a auditoria de certificação emitirá 

o certificado. 

t) Manutenção do SGQ: após obtenção da certificação da qualidade é 

importante assegurar a permanência da mesma. A organização deve zelar 

pelo constante cumprimento da norma do SGQ e utilizar os mecanismos 

disponíveis para fomentar contínua melhoria da qualidade.    

 

Para Psomas et al. (2010), a implementação efetiva da ISO 9001 requer 

atenção em cinco áreas críticas, quais sejam: 

 

a) A motivação interna da organização; 

b) os atributos da organização; 

c) os atributos dos empregados; 

d) os requisitos do sistema de qualidade; 

e) os atributos do ambiente externo. 

 

Segundo Zacharias (2009), durante a preparação para implementação do 

SGQ em uma organização é importante observar os “13 passos” essenciais para a 

certificação: 
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a)  Comprometimento da diretoria: a diretoria precisa dar exemplo de 

compromisso com a qualidade para que os empregados tenham interação 

com todo o processo de construção de um SGQ. A empresa deve contratar 

uma boa consultoria para acompanhá-la nesta tarefa. 

b)  Seleção e designação formal de um coordenador: é importante a empresa 

escolher um coordenador que tenha conhecimentos específicos sobre 

qualidade e com características que facilitarão o trabalho, tais como: 

comunicação dinâmica com todos os setores da organização, acesso fácil 

aos gestores e colaboradores e conhecimentos abrangentes sobre toda a 

organização. 

c)  Treinamento: a implementação de um processo de qualidade gera mudança 

na cultura organizacional e na própria cultura das pessoas. Para que essa 

mudança aconteça da melhor maneira possível, é necessário fazer 

treinamentos que consigam envolver toda a empresa e que promovam a 

qualificação e capacitação necessária aos processos de desenvolvimento de 

atividades e à constante melhoria da qualidade. 

d)  Elaboração e divulgação da política da qualidade: a política deve ser 

estabelecida pela diretoria e pode haver a interação de membros 

componentes de um comitê da qualidade. A política da qualidade significa o 

comprometimento da organização com clientes e fornecedores. É um 

compromisso e deve ser escrito de maneira formal para conseguir comunicar 

ao mercado esta responsabilidade. 

e)  Palestra sobre qualidade e ISO 9000 para todos os empregados: uma 

palestra sobre qualidade e ISO 9000 possibilita melhor entendimento sobre o 

processo que está em andamento e facilita o entendimento dos conceitos da 

qualidade. 

f)  Elaboração do manual da qualidade: é necessário redigi-lo gradativamente 

durante o processo de implementação do SGQ. O manual é um documento 

que consegue descrever o sistema a ser implementado.  

g)  Treinamento dos empregados sobre a documentação da qualidade: é  

necessário que todos os empregados sejam devidamente treinados e tenham 

contato direto com os procedimentos e instruções de trabalho, a fim de que 

todos os processos sejam executados de acordo com os mesmos padrões de 

qualidade.  
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h)  Formação dos auditores internos da qualidade ou escolha de auditores 

externos: o plano de auditorias internas possibilita a manutenção do sistema 

implantado e as organizações devem estabelecer uma diretoria da qualidade 

para formar auditores internos que tenham o objetivo de zelar pela constante 

atualização do SGQ. 

i)  Realização das auditorias internas: as auditorias são importantes para 

fornecer indicadores da atual situação em que se encontra o SQG. Darão 

indícios dos pontos do sistema que não estão seguindo padrões de qualidade 

e precisarão de adequações. 

j)  Implantação das ações corretivas para as não conformidades: é o item que 

assegura o retorno do investimento feito a partir da diminuição do retrabalho. 

São as ações corretivas que visam introduzir as melhorias necessárias no 

sistema. 

k)  Seleção da entidade certificadora: a seleção de uma entidade certificadora é 

importante para a continuidade de um processo de certificação. A 

credibilidade e experiência da mesma são pontos essenciais para o sucesso 

da certificação. 

l)  Realização da pré-auditoria: a auditoria de pré-certificação traz à organização 

mais credibilidade e confiança na auditoria inicial da certificação. Refere-se 

ao processo que não possui efeito de certificação, sendo uma oportunidade 

para verificar o que pode ser melhorado antes da auditoria de certificação. 

m)  Realização da auditoria de certificação: o objetivo da auditoria é buscar 

evidências da existência de conformidade. As práticas adotadas são 

comparadas com os padrões de qualidade estabelecidos nos procedimentos, 

registros e no manual da qualidade. 

 

2.4.4 A certificação 

 

A principal função da ISO 9001:2008 é manter a documentação organizada, 

servindo como fundamentação essencial para aperfeiçoamento e evolução da 

qualidade dos produtivos e serviços. 

Segundo Carvalho e Paladini (2012), a certificação garante que a organização 

esteja sempre buscando melhoria nos seus processos administrativos e produtivos. 
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Para as organizações, certificar-se é um processo voluntário, mas de grande 

importância se se levar em consideração que a adoção da prática de gestão tem 

vantagem principalmente no mercado internacional (SOARES, 2013). 

A Certificação ISO 9001 está atualmente consolidada no Brasil e no mundo 

como uma opção de diferencial competitivo e estratégico, e em muitos casos passa 

a ser uma exigência. Tornou-se uma ferramenta operacional de gestão da 

qualidade, utilizando os princípios de abordagem de processos e melhoria contínua, 

permitindo à organização analisar, visualizar, entender melhor os resultados e fazer 

uma análise da sua eficácia e eficiência (FERREIRA, 2013). 

A certificação é entendida por muitos empresários e gestores, na maioria das 

vezes, apenas como uma ferramenta utilizada para manter a competitividade nos 

mercados nacional e internacional, e não como um meio de agregar valor aos 

processos organizacionais que visem à melhoria contínua do desempenho e da 

qualidade organizacional (GEOFFREY et al., 2013). 

Afirma Mello (2011) que a qualidade deve ser um processo contínuo e 

devidamente atualizado. 

 

A qualidade não é algo que, uma vez implantado, continue a acontecer sem 
exigir da empresa nenhum esforço. Um sistema ou programa de qualidade 
precisa, ele também, ser sustentável dentro da organização. E, para que 
isso aconteça, precisa fazer parte da cultura organizacional (MELLO, 2011, 
p. 161). 

 

Após a certificação, as organizações precisam fazer a cultura organizacional 

ficar focada na melhoria contínua da qualidade; ter a certificação como propaganda 

não é suficiente.  

Conforme Zacharias (2009), a certificação para muitas organizações é o 

ponto final, o resultado alcançado. A certificação é o início de uma longa caminhada 

pelo processo contínuo de melhoria da qualidade. 

A importância da comunicação, atribuída por Marshall Júnior (2010), entre as 

empresas, seus clientes e o mercado gerou a adequação do sistema da qualidade 

às normas internacionais. A certificação envolve análise de documentação, 

auditorias e inspeções na empresa, além de avaliação da conformidade com os 

requisitos especificados nas Normas ISO 9001:2000. O autor comenta, ainda, que a 

certificação é realizada por um organismo exclusivo, de acordo com o modelo do 

Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC), por determinação da 



 

 

65 

resolução do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

(CONMETRO), devendo estar com credenciamento no INMETRO para o exercício 

da atividade. 

Segundo Mello et al. (2009), a certificação de um sistema de qualidade ISO 

9001 faz parte de um segmento de avaliação pelo qual se avaliará o sistema da 

qualidade de uma empresa que está com interesse em obter um certificado, sendo 

observados os seguintes critérios: 

 

a) Comprovar que existe correlação entre o sistema de gestão da qualidade 

projetado pela empresa e os embasamentos estabelecidos pelos requisitos da 

Norma ISO 9001. 

b) Exigir que os organismos certificadores sejam as empresas que fazem 

emissão de certificados e normalmente credenciadas para a emissão de um 

certificado ISO 9001. 

c) Solicitar que o INMETRO seja responsável pela coordenação de certificação 

brasileira, tendo reconhecimento internacional como organismo oficial de 

credenciamento no Brasil. 

d) Salientar que o Certificado ISO 9001 não é um certificado de qualidade do 

produto. O certificado demonstra que a empresa tem a implementação de um 

sistema de gestão da qualidade com embasamento nos requisitos dos 

normativos ISO 9001, cuja finalidade é atender aos requisitos dos clientes. 

e) Recomendar que no processo de divulgação do Certificado ISO 9001 não se 

demonstre que o produto possui garantia de qualidade, uma vez que o 

certificado é referente à gestão do processo de realização do produto, e não 

propriamente ao produto. 

f) Definir um organismo certificador (a certificação é a última situação de um 

processo de implementação de um sistema de gestão da qualidade). 

g) Sugerir que seja realizada uma pré-auditoria de certificação, que se traduz 

numa oportunidade para corrigir não conformidades que foram identificadas 

pelo organismo certificador. 

 

Para Leite (2005), as empresas buscam a certificação com propósitos de 

competitividade no mercado, sendo forçadas pelos seus próprios clientes. De outro 

lado, há empresas que procuram obter a certificação com foco em conseguir 
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vantagens competitivas em curto prazo. O autor destaca pontos positivos e 

negativos da ISO 9001: 

 

• Quanto aos pontos positivos:  

Amplia a divulgação da cultura da qualidade em todos os setores da 

organização. 

Oferece contribuição para provocar melhoria contínua através do sistema de 

padronização e documentação. Por meio da documentação é possível oferecer uma 

boa oportunidade para as organizações conseguirem avaliar e melhorar seus 

processos. 

 Ajuda a empresa a mudar o foco de produtos e detectar os defeitos para 

correção de futuros processos e prevenção de possíveis erros. 

Possibilita que as normas sejam utilizadas como uma ferramenta para 

conseguir iniciar a estruturação de um SQG, facilitando a atuação da alta direção. 

 Aumenta a confiança da empresa pelo objetivo de melhoria da conformidade 

dos produtos e serviços. 

Incrementa a satisfação dos clientes. 

Provoca redução das variações nos parâmetros do processo e do produto, 

bem como do custo da qualidade. 

Causa melhoria do comportamento dos empregados em relação aos assuntos 

concernentes aos critérios da qualidade. 

Ajuda a melhorar a organização e os procedimentos internos, a comunicação 

externa e interna, pelo estabelecimento de deveres e responsabilidades. 

 

• Em relação aos pontos negativos: 

Em situações de má implementação, a empresa acaba causando 

desapontamento de todos os setores em função da burocracia e do volume 

excessivo de documentos. 

Excesso de obediência pode acabar resultando em falta de pensamento 

reflexivo que leve a questionamentos e críticas. 

A implementação da ISO pode acabar resultando em um sistema de gestão 

da qualidade com critérios estáticos, os quais causam burocracia nos processos 

organizacionais, reduzem a flexibilidade e diminuem a capacidade de inovação da 

organização. 
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A organização pode ter certificado e possuir um SGQ com complexidade e 

ineficiência, pois os auditores conferem a existência dos procedimentos que são 

necessários para conseguir manter a conformidade dos produtos e serviços com a 

Norma ISO 9001. Para ser bem-sucedida, a auditoria deve checar à eficácia e à 

veracidade dos procedimentos que visam manter a conformidade que a Norma ISO 

9001 estabelece (LEITE, 2005). 

Ainda sobre pontos positivos e negativos, Silva et al. (2014) afirmam que é 

possível encontrar nas organizações certificadas com a ISO 9001:2008 os seguintes 

pontos: 

 

a) Os pontos negativos são os seguintes: 

• Um sistema pouco flexível. 

• Não assegura melhoria do serviço. 

• Os objetivos não ficam claramente definidos, podendo obter a certificação  e 

oferecer um produto de má qualidade.  

• Implica burocracia excessiva a partir da exigência de muitos papéis e 

documentos. 

 

b) Os pontos positivos são os seguintes: 

• É mais fácil aplicar o conceito de melhoria contínua. 

• Tem mais repercussão no mercado internacional, melhorando a imagem e 

prestígio. 

• Ordena e organiza os procedimentos, as normas e as tarefas. 

• Obriga a manter o sistema mediante evoluções contínuas. 

 

Srivastav (2011) reconhece que os benefícios da certificação possuem 

motivações internas e externas. Quando a organização consegue a certificação por 

motivos externos - abertura de novos mercados, qualificação para exportações, 

atender à exigência do cliente -, obviamente os benefícios serão externos, por 

exemplo, acesso a novos mercados e aprimoramento da imagem corporativa. 

Quando a certificação é obtida por motivos internos - diminuição de não 

conformidades, melhorias internas, motivação, colaboração, trabalho em equipe, 

delimitação de responsabilidades, prazo de entrega, consciência da qualidade e 
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produtividade -, os resultados irão aparecer somente quando a organização 

melhorar a estrutura interna e o investimento no aprimoramento de sistemas e 

processos (SRIVASTAV, 2011).   

Desta forma, com o objetivo de conseguir benefícios com a certificação da 

ISO, a organização precisar promover a motivação interna de todos os envolvidos 

nessa operação (SRIVASTAV, 2011). 

 

2.4.5 Pesquisas sobre implantação de sistemas de gestão da qualidade 

 

Alves e Alberton (2005) mencionam uma pesquisa que foi realizada numa 

empresa de prestação de serviços com atuação no mercado por mais de 30 anos. O 

objetivo foi fazer um estudo de caso visando descrever a correlação entre SGQ e 

Controladoria. Constatou-se que é aconselhável que a implantação do SGQ nas 

organizações tenha integração com as outras ferramentas de gestão empresarial. 

Todos os procedimentos que são utilizados para obtenção da certificação do 

SGQ, estando em conformidade com a Norma ISO 9000:2000, estabelecem que as 

atividades devem ser devidamente documentadas, implementadas e mantidas com 

revisão periódica da Norma ISO 9000:2000. O resultado dessa combinação é, sem 

dúvida, uma significativa melhoria da conformidade dos serviços e produtos das 

organizações, além da implementação de requisitos que possibilitem a diminuição 

dos custos, a diminuição das margens de erro e o incremento da lucratividade 

empresarial (ALVES; ALBERTON, 2005). 

É recomendável que o SGQ e as atividades que possuem envolvimento com 

a Controladoria sejam argumentos únicos e com participação efetiva no 

planejamento e controle das atividades da organização. O papel da Controladoria 

nesse processo organizacional é importante, podendo ampliar suas funções de 

gerência dentro da organização ao tomar a iniciativa de conduzir o SGQ, e pela sua 

importante e decisiva participação no acompanhamento de vários procedimentos 

organizacionais, planejamento e avaliação de desempenho (ALVES; ALBERTON, 

2005). 

Valls (2004) reportou uma pesquisa realizada sobre o enfoque por processos 

da Norma ISO 9001 e sua aplicação nos serviços de informação. Verificou-se que 

em todos os tipos de organização, independentemente de sua natureza, é 

aconselhável que os gestores analisem a aplicação dos princípios da gestão da 
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qualidade levando em consideração a aplicação de um canal que consiga melhorar 

a qualidade da comunicação com todos os usuários internos (colaboradores e 

gestores) e externos (clientes e parceiros). Essa aproximação entre todos os setores 

internos e externos é muito proveitosa para a organização, principalmente porque os 

serviços de informação são úteis para desenvolver muitas funções e atividades que 

não conseguem ser percebidas pelos clientes. 

Observa-se que a partir de uma visão de integração dos processos 

implantados, os serviços de informação conseguem atingir as metas de maneira 

satisfatória. Cabe aos gestores utilizar os procedimentos e requisitos da Norma ISO 

9001 para conhecer e aplicar a fundamentação teórica e conseguir analisar os 

serviços de informação, procurando alcançar os melhores resultados possíveis 

(VALLS, 2004). 

Torrent et al. (2010) mencionam a pesquisa Gestión de la calidad en una 

unidad de cuidados intensivos: implementación de la Norma ISO 9001:2008, 

realizada em um hospital que possui a Certificação ISO 9001:2008, situado em Gran 

Canaria, Espanha. O foco da pesquisa foi verificar se a Certificação ISO 9001:2008 

consegue promover a satisfação dos clientes (pacientes do hospital) e seus 

respectivos familiares, bem como de enfermeiros, médicos e todo o pessoal que 

pode ajudar em algum momento. 

A aplicação do sistema de gestão da qualidade detectou necessidades do 

serviço de cuidados intensivos do hospital, permitindo melhorar a satisfação dos 

pacientes e as comunicações dentro e fora dos serviços hospitalares, melhor 

compreensão dos processos da organização e controle de riscos, além de delimitar 

responsabilidades de forma clara, atingir utilização otimizada do tempo e dos 

recursos e melhorar a motivação do pessoal (TORRENT et al., 2010).  

A pesquisa Benefits of implementing management system standards: A case 

study of certified companies in the Pearl River Delta, China é citada por To et al. 

(2012). O objetivo foi explorar a medida de implementação de normas de sistemas 

de gestão, entre ISO e outras companhias certificadas, e seus benefícios 

percebidos. No referido estudo, 157 companhias responderam um questionário. O 

resultado revelou que as companhias pesquisadas implementaram normas de 

sistemas de gestão em um período superior a duas décadas, devido, inicialmente, à 

demanda de clientes e posteriormente ao seu anseio por contínuas melhorias 

organizacionais. 
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Cerca de dois terços das empresas certificadas implementaram duas ou mais 

normas de sistemas de gestão. A maioria delas adotou ISO 9001 e ISO 14001. 

Destacou-se a sinergia na troca de conhecimento entre as normas adotadas, 

afetando positivamente o desempenho das organizações que possuem mais de um 

sistema de gestão. Além disso, resultados analisados confirmaram que empresas 

certificadas ISO 9001 e ISO 14001 tiveram melhor desempenho corporativo, de 

qualidade e de marketing do que outras companhias que possuem apenas a 

Certificação ISO 9001 (TO et al., 2012). 

Bell et al. (2011) ressaltaram a pesquisa Quality system implementation 

process for business success, realizada nos Estados Unidos da América, que teve a 

finalidade de avaliar a implementação de atividades envolvidas na certificação de um 

SGQ para a norma de SGQ ISO 9001. Outros objetivos foram avaliar os indicadores 

que servem como referências para mensuração das eficiências do SGQ e 

estabelecer melhores relações com as atividades envolvidas.  

Indicadores financeiros e registros de preços de ações, informações da 

própria literatura da ISO 9000 e estudos de caso foram disponibilizados 

eletronicamente. Convites foram enviados para as pessoas participarem da 

pesquisa. O instrumento de pesquisa consistiu em um questionário contendo 15 

questões separadas em quatro seções (BELL et al., 2011).  

A primeira seção abrangeu status da certificação, qualidades iniciadas que 

foram empreendidas pela organização e motivação para buscar a certificação. A 

segunda seção focou-se no processo usado para certificação, tendo como objetivo 

analisar as atividades enfatizadas durante o processo de certificação e se as 

mesmas foram ou não usadas. A terceira seção constou da qualidade da norma em 

cinco áreas, em que os respondentes evidenciaram e checaram escalas  e 

comentários sobre desempenhos de sistemas. A última seção da pesquisa consistiu 

em uma lista de 17 medidas de desempenho e algumas perguntas foram 

direcionadas para os respondentes para indicar se cada medida foi importante ou se 

somente algumas foram usadas para avaliar o desempenho da organização. No final 

da pesquisa, os respondentes selecionaram suas opiniões e as compararam de 

acordo os padrões do North American Industry Classification System (NAICS) (BELL 

et al., 2011). 

Os resultados evidenciaram que somente o sistema de implementação de 

documentação teve baixa conectividade com a Taxa de Retorno sobre Ativo (ROA) 
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ao certificar o sistema de gestão da qualidade. Na pesquisa, destaca-se que a ROA 

é útil para compreender o processo de implementação de gestão da qualidade; 

contudo, não foi classificada como objetivo mais importante da mensuração. As 

grandes companhias são muito intensivas em ativos e exigem equipamentos com 

custos altos para gerar lucro; elas têm necessidade de informação no processo para 

efetivamente utilizar os recursos desses ativos (BELL et al., 2011). 

Destaca-se, ainda, o fato de medidas puramente financeiras não serem 

aplicadas a todos os tipos de indústrias. Os custos de operação e o aumento das 

vendas são apropriados para mensurar o desempenho do sistema de gestão. 

Verifica-se que organizações certificadas podem, ainda, produzir produtos ou 

serviços com qualidade inferior. Desta forma, avaliações de desempenho de 

negócios devem ser usadas para focar um sistema de certificação da gestão que 

vise a melhores resultados (BELL et al., 2011). 

As organizações que agora estão dirigidas para a obtenção da Certificação 

ISO 9000 devem aprender com os erros cometidos anteriormente e desenvolver um 

processo confiável para garantir boas avaliações utilizando o processo de 

certificação. Conhecimentos de gestão e informação compartilhada por intermédio 

da organização podem trazer benefícios de implementação para sistemas de gestão 

da qualidade (BELL et al., 2011). 

Hamza et al. (2013) relataram a pesquisa The Impact of ISO 9001 

Certification Audit on Oil and Gas Organizations Performance in Qatar, que envolveu 

mais de 100 companhias certificadas ISO 9001 (gás e petróleo), responsáveis por 

7,4% da produção mundial. O propósito da mesma foi avaliar o impacto da Auditoria 

de Certificação, melhorias de mercado e a percepção administrativa das companhias 

em relação ao compromisso da auditoria, bem como o foco do auditor no decorrer da 

auditoria. Os autores demonstraram que existem fatores que possivelmente afetam o 

desempenho do auditor nas companhias certificadas no Qatar. São eles: 

 

a) A transferência de experiência que indiretamente é usada em companhias 

que adotam a ISO 9001 no Qatar. 

b) A qualificação e a formação profissional da equipe de auditoria, que possui 

nível elevado de experiência. 

c) A comunicação com o auditado antes, durante e depois da auditoria. 

d) O comprometimento do auditor, que veio como resultado de pesquisa, bem 
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como a satisfação da companhia certificada. 

e) A visita para dar seguimento ao trabalho de auditoria, sendo uma visita 

antes e depois da auditoria, podendo ser considerada como mais um custo 

para a empresa auditada. 

 

A pesquisa também evidenciou que 55,6% do tempo total do auditor são 

gastos com documentos e o restante do tempo, 44,4%, é gasto com documentos 

técnicos e equipamentos (HAMZA et al., 2013). 

Algumas diferenças foram encontradas em comparação com outras 

pesquisas que foram conduzidas nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, China e 

outros países europeus, devido a diferenças de cultura de negócios, ambiente de 

trabalho, papéis de trabalho e operações de sistemas das companhias (HAMZA et 

al., 2013). Os resultados encontrados foram mais correspondentes com pesquisa 

que foi conduzida na Arábia Saudita. 

Segundo Pinto e Carvalho (2006), investigação sobre implementação de 

programas da qualidade utilizou o “ranking valor 1.000”. O estudo avaliou se o 

Programa de Qualidade ISO 9001:2000 era o mais utilizado pelas empresas 

pesquisadas. Apurou-se que a ISO 9001:2000 é o SGQ mais usado entre as 

empresas, havendo sua combinação com outros programas que visam à melhoria da 

gestão empresarial. 

Durante a pesquisa, apenas seis empresas tiveram seu certificado 

desativado. O motivo principal foi a ausência de recursos financeiros para diversos 

fins que visassem à continuidade da certificação. Outro motivo identificado foi o 

reduzido apoio recebido da direção das empresas para continuidade da certificação. 

Faltou enfático esforço das empresas para conseguir envolver todos os seus setores 

em prol de um objetivo comum: melhoria contínua da qualidade (PINTO; COELHO, 

2006). 

Gonzalez e Martins (2007) fizeram alusão à pesquisa Melhoria Contínua no 

Ambiente ISO 9001:2000, realizada em duas empresas do setor automobilístico. Foi 

possível inferir que a certificação da qualidade é um requisito importante, porque 

empresas dos mais diferenciados ramos de atividade estão se empenhando 

continuamente para a melhoria dos seus processos produtivos. Com o intuito de 

considerar a satisfação dos clientes, a Norma ISO 9001 possibilitou uma revisão de 

toda a sua estrutura. Para as duas empresas analisadas, a Certificação ISO 
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9001:2000 representou um diferencial quanto ao tratamento da melhoria constante 

da qualidade. Houve grande motivação interna que favoreceu a estruturação de um 

modelo de gestão voltado para processos e melhoria dos mesmos. Percebeu-se que 

existe um problema crítico referente à ausência de programas e ferramentas que 

consigam realizar a interação dos empregados com as atividades de melhoria. 

Portanto, a implantação de programas de melhoria contínua e sua posterior gestão 

são iniciativas que devem ser analisadas e acompanhadas de maneira criteriosa 

pelos gestores da organização. 

A pesquisa Incidencia de la certificación ISO 9001 en los indicadores de 

productividad y utilidad financiera de empresas de la zona industrial de Mamonal en 

Cartagena foi sugerida por Gómez et al. (2013). Foram utilizados indicadores de 

produtividade e financeiros nas 25 empresas certificadas em qualidade em 

Cartagena, Colômbia.  

Posteriormente, foi empregada a técnica de análise multivariada de dados 

para explicar a pertença e discriminação de cada grupo de indicadores de 

produtividade e financeiros, usando-se como resultado a melhoria da capacidade 

produtiva dos indicadores razão utilidade bruta, valor acrescentado e razão utilidade 

líquida/ capital de trabalho entre o período 2006 e 2012. E para finalizar a incidência 

desses indicadores nas utilidades financeiras: margem bruta e margem operacional 

(GÓMEZ et al., 2013). 

Os resultados estatísticos obtidos evidenciaram que a Certificação ISO 

9001:2008 incide positivamente nos índices de produtividade, incluindo a razão de 

utilidade bruta/ valor agregado. Este último, por sua vez, contribui positivamente com 

resultados de margem operacional, eficiência produtiva, geração de riqueza e 

criação de produtos (GÓMEZ et al., 2013). 

Investigando sobre motivações, gestão e resultados nas organizações 

certificadas ISO 9001:2000 da cadeia coureiro-calçadista brasileira, Hoss et al. 

(2007) obtiveram, junto às associações setoriais, amostra de 45 empresas que 

possuem Certificação de Qualidade ISO 9001:2000. Concluíram que as empresas 

que sofrem pressões de ambientes externos e de clientes ou até mesmo da própria 

necessidade de melhorar sua gestão conseguem motivação para obterem a 

certificação. Ficou visível uma correlação entre as práticas de gestão, motivações e 

os resultados. 

A pesquisa possibilitou contribuições importantes para a gestão da qualidade 
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nas empresas certificadas da cadeia coureiro-calçadista. Foi possível estudar o 

desempenho das organizações, bem como elaborar um manual para o 

desenvolvimento de uma boa e oportunista política da qualidade na cadeia. Essa 

política possibilita às empresas implementar a ISO 9001:2000 para que possam 

adotar práticas de gestão da qualidade e conseguir os melhores resultados pela sua 

utilização (HOSS et al., 2007). 

Abicht et al. (2008) investigaram duas organizações, procurando saber sobre 

diferenciação ou necessidade na Certificação ISO 9001. As empresas demonstraram 

que a adequação às normas da certificação teve origem em exigências de mercado, 

especialmente do mercado internacional, com o objetivo de garantir um processo de 

produção com melhor adequação à exportação e conquistar novos mercados, 

nacionais e internacionais. 

Em ambas as organizações, de acordo com os colaboradores entrevistados, 

apurou-se que a partir da implementação da ISO 9001 foi possível obter benefícios: 

mais satisfação dos clientes, redução de estoques e melhor customização (ABICHT 

et al., 2008). 

Entendeu-se que é fundamental obter certificação da qualidade; a ISO 9001 

tem se mostrado altamente necessária num mercado competitivo. Para conseguir 

inserir-se ou manter-se em mercados competitivos, ter a certificação é um fator que 

faz diferença entre as organizações (ABICHT et al., 2008). 

Os entrevistados recomendaram às empresas que fizessem planos para obter 

a ISO 9001; um planejamento adequado e bem programado, sendo que o processo 

é muito complexo e não possibilita margens para surgimento de erros. É importante 

envolver, motivar e apresentar os resultados conquistados aos colaboradores 

(ABICHT et al., 2008). 

Lages e França (2010) citaram a pesquisa realizada sobre Ações para 

Adequações e Implementação da Nova Norma NBR ISO 9001:2008. O resultado 

mostrou que a normalização dos padrões de qualidade é importante para as 

organizações, como mecanismo essencial para a redução dos custos de seus 

processos, serviços e produtos, bem como manutenção de contínua melhoria do seu 

sistema de gestão da qualidade.  

A Certificação ISO 9001 possibilita melhor convívio no mercado competitivo, 

fornecendo parâmetros importantes para atualização de inovações tecnológicas, 

além de permitir rapidez no uso e transmissão de informações comerciais (LAGES; 
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FRANÇA, 2010). 

Rodrigues et al. (2008) analisaram os Custos da Qualidade e a Certificação 

ISO 9000. Por meio de pesquisa em painel estático com dados de 12 anos de 44 

companhias abertas brasileiras que possuem Certificação ISO 9000, foi possível 

concluir que a certificação possibilita redução de não conformidades, extinção de 

retrabalho e do custo com reposição, melhoria e aumento da competitividade, 

melhoria de imagem e reputação no mercado, aumento da participação no mercado 

e obtenção de melhor desempenho. 

Pesquisa sobre Implantação de Sistema de Gestão da Qualidade numa 

Empresa de Pequeno Porte revelou que a implementação do sistema de gestão da 

qualidade pode encontrar dificuldades devido a alterações que acontecem na cultura 

organizacional e à resistência dos empregados (UJIHARA et al., 2006). 

O plano de treinamento efetivado foi definido pela gestão da empresa com 

base em necessidades de melhoria no seu setor de montagem. Os treinamentos 

foram realizados com rotina estabelecida e sua eficácia foi analisada após feedback 

baseado no grau de aproveitamento dos participantes (UJIHARA et al., 2006).  

Outra referência importante para avaliação da melhoria do nível de qualidade 

na empresa foi a pesquisa de satisfação de clientes, a qual evidenciou melhorias 

nos índices de satisfação como consequência da redução detectada no índice de 

refugos nos produtos ou serviços prestados. 

 

2.4.6 Pesquisas sobre Certificações ISO 9001:2008 no Brasil e no mundo 

 

Atualmente, existem muitas empresas que possuem Certificação ISO 

9001:2008. O GRÁF. 1 mostra o número de empresas certificadas em cada 

continente. 
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GRÁFICO 1 - Número de certificados ISO 9001:2008 emitidos no mundo 

 
Fonte: INMETRO (2013). 

 

A Europa é o continente que possui o mais alto número de certificações em 

todo o planeta. Ainda segundo o INMETRO (2013), Itália e Alemanha representam, 

juntas, 37% dos certificados ISO 9001:2008. 

 A Itália possui 105.799 certificados ISO 9001:2008. Cabe salientar que as 

empresas italianas possuem 26% dos certificados europeus (INMETRO, 2013). 

A Alemanha possui 46.458 certificados ISO 9001:2008, o que representa 11% 

dos certificados europeus (INMETRO, 2013). 

O GRÁF. apresenta o número de empresas certificadas em cada estado 

brasileiro. 
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GRÁFICO 2 - Número de certificados ISO 9001:2008 emitidos no Brasil 

 
Fonte: INMETRO (2013). 

 

Segundo o GRÁF. 2, no Brasil existem 3.773 empresas com a Certificação 

ISO 9001:2008. São Paulo e Minas Gerais são os estados que possuem o maior 

número de empresas certificadas no Brasil. Analisando-se em termos percentuais, 

nota-se que o estado de Minas Gerais possui 15% do total das certificações 

brasileiras (INMETRO, 2013). 

Cabe salientar que os estados de Santa Catarina e Paraná, que não 

pertencem à região Sudeste (região mais desenvolvida do país), detêm maior 

número de certificações que os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. 

Rondônia, Roraima e Amapá são os estados que possuem o menor número de 

Certificações ISO 9001:2008 (apenas sete empresas certificadas) (INMETRO, 2013).  

 

2.4.7 Considerações sobre o referencial teórico 

  

A qualidade é um aspecto que faz parte dos processos gerenciais nas 

organizações, não dependendo de atuação pública ou privada, tampouco do ramo 

de atividade. O SGQ tem embasamento na Norma ISO 9001:2008 e é 

fundamentado em princípios e requisitos que têm a missão de atender às 
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necessidades de clientes, gestores e colaboradores. Seu foco direciona-se para 

agregar valores para a organização perante o mercado competitivo, promovendo a 

melhoria contínua dos processos da qualidade e levando a organização a cumprir 

sua missão e alcançar seus objetivos. 

  Para conquistar seu espaço no mercado competitivo, as organizações 

precisam crescer com qualidade. Ao fazer a implementação do sistema de gestão da 

qualidade, a organização pode optar por um ou mais modelos existentes no 

mercado, uma vez que não existe um modelo que assegure mais eficiência que os 

outros.  

A Norma ISO 9001:2008 é apropriada para a utilização em vários tipos de 

empresas e visa prevenir o acontecimento de não conformidades em qualquer fase 

do processo de produção de um bem ou prestação de um serviço, além de propiciar 

planejamento até a entrega, assistência técnica e outras atividades que são 

importantes no processo de pós-venda. 

Especificamente, a Norma ISO 9001:2008 serve para que as partes 

envolvidas numa relação contratual (compra e venda) estejam asseguradas de que 

os requisitos acordados comercialmente serão cumpridos e de que o sistema da 

qualidade continuará visando melhoria contínua. Desta forma, o cliente exige 

normalmente a certificação do sistema da qualidade da empresa prestadora de 

serviços ou vendedora. 

Entende-se que a Norma ISO 9001:2008 pode influenciar todos os processos 

de gestão administrativa. Sendo assim, para fins deste trabalho foram adotados os 

elementos principais do processo de gestão:  

 

a) Planejamento: tem a finalidade de direcionar a empresa para o mercado, 

observando-se as tendências macroeconômicas e microeconômicas 

(KOTLER; KELLER, 2012). 

b) Organização: é a determinação dos padrões de interrelações entre os órgãos 

ou cargos, sendo definidos por meio de normas, diretrizes e regulamentos que 

visem ao alcance dos objetivos da empresa (CHIAVENATO, 2011).  

c) Estrutura: é um meio de que se serve a organização para conseguir atingir de 

maneira eficaz seus objetivos (CHIAVENATO, 2011).  

d) Processo: é a forma como os setores organizacionais se relacionam, visando 

criar uma sequência de procedimentos capazes de gerar retorno financeiro 
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satisfatório à empresa (MAXIMIANO, 2012).   

e)  Recursos Humanos (RH): assume a responsabilidade de fazer a avaliação do 

desempenho das pessoas. Sendo assim, é possível à organização estimar o 

valor e as competências de uma pessoa e, sobretudo, definir qual é o grau de 

contribuição da mesma para o desenvolvimento empresarial (CHIAVENATO, 

2010). 

f) Controle: aplica-se a toda a organização, pois todos os aspectos do seu 

desempenho precisam de monitoramento e avaliação, de acordo com 

objetivos e critérios empresariais (MAXIMIANO, 2007). 

g) Direção: é o dever contínuo de tomar decisões e conseguir incorporá-las em 

instruções e ordens gerais e específicas e ainda exercer a tarefa de funcionar 

como líder empresarial (CHIAVENATO, 2011).  

 

Após a fundamentação teórica sobre qualidade e a Norma ISO 9001:2008, é 

importante discutir a metodologia que será utilizada na execução do trabalho, 

visando à sua cientificidade. Desta forma, as questões metodológicas serão 

discutidas no capítulo seguinte. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Este capítulo tem a finalidade de descrever a metodologia com a proposição 

dos procedimentos para coleta e análise de dados. Segundo Marconi e Lakatos 

(2011), a pesquisa científica tem a finalidade de descrever o desenvolvimento de um 

caráter de interpretação que se refere aos dados obtidos e não somente a de fazer 

um relatório ou descrição dos dados pesquisados de maneira empírica. 

Para Vergara (2011), a utilização e adoção de normas e métodos são 

essenciais para conferir a confiabilidade e o rigor necessários a esse tipo de 

trabalho. Assim, faz-se necessário informar ao leitor o tipo de pesquisa que será 

realizada, descrevendo-se sua conceituação e justificativa concernente à 

investigação específica. A autora explicita a existência de várias classificações de 

tipos de pesquisa. Neste trabalho foram propostos dois critérios básicos: quanto aos 

fins e quanto aos meios. Quanto aos fins: refere-se a uma pesquisa descritiva e 

qualitativa. Quanto aos meios: refere-se a uma pesquisa de campo. A pesquisa de 

campo pode incluir entrevistas, aplicação de questionários, testes e observação 

participante ou não; é uma investigação empírica no local onde acontece ou 

aconteceu um fenômeno (MARCONI; LAKATOS, 2011). 

 A metodologia qualitativa possibilita a análise detalhada de investigações, 

atitudes, tendências de comportamento, entre outros. Tem a finalidade de analisar e 

interpretar aspectos com mais profundidade, fazendo uma descrição de 

comportamento. 

 

3.2 Unidade de análise e observação 

 

A unidade de análise foi composta de três empresas do setor de prestação de 

serviços em Belo Horizonte que implantaram a Norma ISO 9001:2008, tendo como 

unidade de observação 10 empregados que trabalham nas mesmas. 

Não foi possível entrevistar os proprietários das empresas devido às 

limitações da pesquisa que serão abordadas nas conclusões deste trabalho.  
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3.3 Procedimentos para coleta de dados 

 

De acordo com Rudio (2009), a coleta de dados é a fase da pesquisa que tem 

como objetivo conseguir informações sobre a realidade.  

Primeiramente, foi realizado um contato por telefone e depois por carta 

convite via e-mail (APÊNDICE A) aos gerentes de empresas certificadas ISO 9001: 

2008.  

Após o aceite, foi solicitada a indicação dos profissionais que participariam da 

pesquisa.  

 Foram realizadas entrevistas com duração média de 1 hora. Para Martins e 

Lintz (2010), a entrevista qualitativa é uma técnica de pesquisa para coleta de dados 

que tem o objetivo de apreender o entendimento e o significado que os entrevistados 

atribuem a situações ou questões, tendo como base as suposições inseridas do 

pesquisador.  

O instrumento de coleta de dados (APÊNDICE B) foi composto de três partes. 

A primeira parte contém dados de caracterização das empresas e a segunda parte a 

caracterização dos respondentes. As questões de conteúdo relacionadas aos 

objetivos compuseram a terceira parte. 
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QUADRO 9 – Quadro comparativo dos objetivos específicos 
Objetivos específicos Perguntas Referência 

Identificar os principais 
pressupostos da Norma ISO 
9001:2008  

Quais os pressupostos da norma IS0 9001:2008 no 
seu ramo de atuação? 
 

Carvalho e Paladini (2012) 
Lélis (2012) 
Zacharias (2009) 

Identificar quais os fatores 
que levaram as 
organizações à implantação 
da ISO 9001:2008  
 

Em sua opinião, o que levou a empresa a buscar a 
certificação da ISO 9001:2008? 
 
 

Marshall Júnior. (2010)  
Zacharias (2009) 
Mello (2011) 
Carvalho e Paladini (2012) 

Verificar de que forma foi 
planejada e implantada a 
ISO 9001:2008? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como a ISO 9001:2008 foi planejada? 
Como se deu a implantação da ISO 9001:2008? 
Como aconteceram os treinamentos dos funcionários 
com a ISO 9001:2008? 
A implantação da ISO 9001:2008 está alinhada com o 
Planejamento Estratégico da Empresa? 
Como a empresa avalia seu nível de competitividade 
após a implantação da ISO 9001:2008? 
Como se encontra o grau de divulgação da política ISO 
9001:2008? Qual o grau de envolvimento de todos os 
colaboradores com a ISO 9001:2008? 

 
 
 
 
Zacharias (2009) 
Carvalho e Paladini (2012) 
Zacharias (2009) 
Carvalho e Paladini (2012) 
 

Identificar quais os pontos 
positivos e negativos da 
implantação da Norma ISO 
9001:2008  
 

Quais os pontos negativos e positivos da implantação 
da Norma ISO 9001:2008? 
Quais as principais dificuldades e facilidades na 
implantação da ISO 9001:2008? 
 

Carpinetti, Miguel e Gerolamo 
(2011) 
Mello (2011) 
Lélis (2012) 
Carvalho e Paladini (2012) 

Verificar como a norma é 
avaliada e acompanhada  
 
 
 

Como a Norma ISO 9001:2008 é avaliada e 
acompanhada? 
Quem acompanha a Norma ISO 9001:2008? 
Quais as estratégias adotadas para correção da Norma 
ISO 9001:2008? 

 
Lélis (2012) 
Mello (2011) 
Zacharias (2009) 

Identificar as principais 
mudanças ocorridas nas 
empresas a partir da 
implantação da norma  

 Quais as principais mudanças ocorridas? 
 Quais os principais resultados da implantação? 
 
 

Zacharias, 2009) 
Carvalho e Paladini (2012) 
Lélis (2012) 
Mello (2011) 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Após a coleta de dados, houve análise entre os objetivos específicos e as 

perguntas. A intenção foi verificar se as perguntas seriam capazes de fornecer 

informações que atendessem aos objetivos da pesquisa. 

 

3.4 Procedimentos para análise 

 

A metodologia Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) foi utilizada para analisar 

os dados coletados na pesquisa coletiva. Segundo Lefévre e Lefévre (2005), o DSC 

é uma modalidade de análise de discursos obtidos de depoimentos verbais ou de 

qualquer manifestação discursiva que se encontre em documentos escritos ou 

textos.  

O DSC é uma técnica utilizada para tabulação e organização de dados 

qualitativos, que foi desenvolvida por Lefévre e Lefévre no final da década de 90 e 
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tem como fundamento a teoria da representação social. Sendo assim, é possível 

afirmar que o DSC é um discurso-síntese elaborado por meio de partes de discursos 

de sentido semelhante, por mecanismos de procedimentos sistemáticos e 

padronizados. Permite, a partir de procedimentos padronizados e sistemáticos, fazer 

agregação de depoimentos sem reduzi-los a quantidades (FIGUEIREDO et al., 

2013). 

A metodologia DSC foi proposta por Lefévre para ser aplicada no campo dos 

estudos relacionados à área da saúde, como opção de enfrentamento dos 

problemas relativos à análise de corpus qualitativo e também à análise quantitativa 

das pesquisas de opinião que objetivam por negligência da discursividade (GONDIM 

et al., 2009). 

As representações sociais são maneiras usadas pelas pessoas para emitirem, 

por intermédio do seu cotidiano, opiniões e juízos. São formas de conhecimento, 

socialmente elaborado e partilhado, de uma realidade comum relacionada a um 

conjunto social (LEFÉVRE; LEFÉVRE, 2005). 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

4.1 Caracterização da empresa 

 

As empresas pesquisadas tiveram os seus verdadeiros nomes resguardados 

por motivo de sigilo, exigência das mesmas. Todas elas são empresas do ramo de 

prestação de serviços situadas em Belo Horizonte, Minas Gerais. 

 

• Empresa Alfa Ltda.  

 

A Alfa Ltda. é uma empresa de engenharia térmica e automação, localizada 

em um bairro de Belo Horizonte – Minas Gerais. Obteve a Certificação ISO 

9001:2008 no de ano de 2010. Foi fundada no ano de 2001 por um engenheiro com 

experiência de 22 anos dedicados ao ramo de climatização. O mesmo é atualmente 

o seu sócio-diretor. 

O quadro funcional da empresa é assim composto: sócio-diretor, analista 

administrativo, auxiliar administrativo, auxiliar de desenho, projetistas e engenheiros.  

 Periodicamente os funcionários da Empresa Alfa Ltda. participam de 

congressos sobre novas tecnologias no setor de Engenharia Térmica e Automação. 

A empresa atua em todo o território brasileiro, prestando serviços em diversos 

segmentos tais como: hospitais, shoppings, hotéis, prédios residenciais e 

comerciais. 

 Os principais serviços oferecidos pela empresa ao mercado são 

desenvolvimentos de projetos de climatização, ventilação e exaustão mecânica e 

pressurização de escadas. Recentemente, agregou ao seu escopo de fornecimento 

o sistema de automação e segurança predial. 

Destacam-se outros tipos de serviços que são prestados: cálculo de carga 

térmica pelo método HAP-41, psicrometria e memoriais descritivos na área térmica 

em ar-condicionado, ventilação, exaustão mecânica, aquecimento, isolamento 

térmico, automação e refrigeração. 
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• Empresa Delta Ltda. 

 

Trata-se de um conselho regional em Minas Gerais, localizado em um bairro 

de Belo Horizonte, sem fins lucrativos. Possui a Certificação ISO 9001:2008 desde o 

ano de 2005. 

Seu quadro funcional é composto de presidente, vice-presidente, conselheiros 

efetivos e suplentes. Independentemente de ter ou não fins lucrativos, existem as 

gerências administrativa, financeira e de RH. 

Periodicamente, a cada dois anos, uma nova gestão é eleita por meio do voto 

obrigatório de cada profissional devidamente registrado no conselho, para 

continuidade das atividades.   

O mesmo foi criado em 1946 por um profissional que iniciou um movimento 

para valorização de sua própria área de atuação profissional. Tal movimento teve 

como um dos objetivos a criação do Conselho Regional em Minas Gerais e outras 

associações de caráter científico e cultural. 

O conselho tem a finalidade de desenvolver ações de fiscalização e 

desenvolvimento profissional, visando assegurar que o trabalho dos profissionais 

seja realizado com ética e qualidade técnica. Tem o compromisso de procurar 

garantir a qualidade dos serviços de registro, fiscalização e educação continuada 

dos profissionais de determinada classe. 

As políticas da qualidade são atendidas pelo conselho visando aos seguintes 

objetivos: 

 

a) Atender os profissionais e todos que possuem interesse no exercício legal da 

profissão. 

b) Prestar serviços de qualidade, promover e incentivar os colaboradores 

internos na busca constante do crescimento profissional e pessoal. 

c) Otimizar o atendimento de forma a atender em tempo hábil e oportuno às 

demandas apresentadas. 

d) Garantir, por meio do registro e fiscalização da profissão, o pleno direito do 

exercício do profissional habilitado. 

e) Promover e incentivar o desenvolvimento do profissional de determinada 

classe. 
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• Empresa Ômega Ltda. 

 

Empresa do ramo de transporte interurbano e interestadual localizada em 

Belo Horizonte. Iniciou suas operações com transporte de empregados de indústrias 

e de prestadoras de serviço. Obteve a Certificação ISO 9001:2008 no ano de 2006. 

A partir de concessão do poder público, passou a operar também linhas 

intermunicipais de transporte coletivo de passageiros de longa distância. 

Atualmente, seus negócios são: transporte urbano de passageiros, transporte 

rodoviário de passageiros, transporte de cargas e encomendas, fretamento de 

especiais para todo o Brasil, fretamento fixo e transporte de funcionários para 

empresas. 

A empresa patrocina projetos que proporcionem melhorias, especialmente 

aqueles que promovem tradições locais, voltados para a valorização de seus 

colaboradores e visando melhorias para as comunidades carentes.  

Os diretores da empresa estão sempre atentos a novas oportunidades, 

buscando uma operação com alto nível de qualidade, sustentabilidade e inovação. O 

foco principal é transportar com segurança, pontualidade e conforto. 

 

4.2 Caracterização dos respondentes 

 

O QUADRO 10 apresenta a caracterização dos respondentes da Empresa 

Alfa Ltda.  

 

QUADRO 10 - Caracterização dos respondentes Empresa Alfa Ltda. 

 Respondente 01 Respondente 02 Respondente 03 Respondente 04 

Gênero Feminino Feminino Feminino Masculino 
Cargo Analista administrativo Auxiliar de desenho Auxiliar administrativo Projetista 

Tempo de casa 3 anos e meio 10 meses 05 anos 3 anos e meio 

Tempo na função 3 anos e meio 10 meses 05 anos. 3 anos e meio 

Papel na 
implantação da 
ISO 9001:2008 
 

Quando foi admitida, o 
sistema já estava em 

implantação. Uma 
consultora externa foi 

responsável pela 
implantação e 
manutenção. 

Quando foi 
admitida, já tinha a 

ISO. 

Apenas como 
funcionário. Colaborador. 

Fonte: dados da pesquisa, 2013. 
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Os respondentes são compostos de quatro funcionários; a gestora da 

empresa é a analista administrativo e os demais trabalham na parte operacional, não 

exercendo função de gerência.  

O QUADRO 11 informa a caracterização dos respondentes da Empresa Delta 

Ltda.  

 

QUADRO 11 - Caracterização dos respondentes Empresa Delta Ltda. 

 Respondente 01 Respondente 02 Respondente 03 

Gênero Feminino Masculino Feminino 

Cargo Assessora de 
Comunicação 

Auxiliar administrativo no RH/ 
Coordenador do sistema de 

gestão da qualidade. 

Assistente 
Administrativo 

Tempo de casa 10 anos 08 anos e 2 meses. 05 anos e 9 meses. 

Tempo na função 09 anos 5 anos. 1 ano e 2 meses. 
Papel na 
implantação da ISO 
9001:2008 

Elaboração dos 
procedimentos da minha 

área de atuação. 

Participação como auditado 
na auditoria de certificação. Não estava na empresa. 

Fonte: dados da pesquisa, 2013. 

 

O único respondente masculino é o coordenador do SGQ, que teve 

participação como auditado/ responsável pela certificação na empresa. 

 O QUADRO 12 exibe a caracterização dos respondentes da Empresa 

Ômega Ltda.  

 

QUADRO 12 - Caracterização dos respondentes Empresa Ômega Ltda. 

 Respondente 01 Respondente 02 Respondente 03 

Gênero Masculino Masculino Masculino 

Cargo Despachante Motorista Cobrador 

Tempo de Casa 18 anos 05 anos e dois 
meses 

05 anos e dois 
meses 

Tempo na função 16 anos o mesmo. o mesmo 
Papel na implantação da ISO 9001: 
2008 

Por meio de prestação 
de serviço. Nenhum Nenhum 

Fonte: dados da pesquisa, 2013. 

 

Os respondentes são três funcionários do sexo masculino que trabalham em 

serviço externo e apenas um respondente, que exerce a função de despachante, 

participou do processo de implantação da ISO 9001:2008. 
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4.3 Apresentação das entrevistas 

 

As entrevistas de cada empresa são apresentadas separadamente. Cada 

quadro contém uma pergunta e, após a mesma, o DSC da pergunta é apresentado. 

 

• Empresa 01: Empresa Alfa Ltda. 

 

O QUADRO 13 reproduz a opinião dos respondentes sobre quais são os 

pressupostos da Norma ISO 9001:2008 no seu ramo de atuação. 

 

QUADRO 13 - Pressupostos da Norma ISO 9001:2008 no seu ramo de atuação: Empresa Alfa 
Ltda., segundo os respondentes 

Respondentes Expressões-chave Ideia central 
R1 (analista administrativo) Na organização, na execução e no produto final. 

O trabalho fica mais organizado. 
Organização, 

execução, produto. 
R2 (auxiliar administrativo) Trouxe formulários, ajudando na parte 

administrativa. 
Formulários. 

R3 (auxiliar de desenho) Ela ajuda na questão de organização e 
planejamento. 

Organização, 
Planejamento. 

R4 (projetista) As organizações das pastas, os formulários. Não 
preciso perguntar pelos diretórios; eu já sei onde 
encontro e quais acessórios deverei utilizar. 

Organizações das 
pastas, os 

formulários. 
Fonte: dados da pesquisa, 2013. 

 

Foram três os respondentes que destacaram que a organização é o principal 

pressuposto da Norma ISO 9001:2008 no seu ramo de atuação. Desta forma, os 

mesmos observaram que a Norma ISO 9001:2008 trouxe a inserção de melhores 

padrões de organização dos documentos.  

Sendo assim, os DSCs para esta questão: os pressupostos da Norma ISO 

9001:2008 no seu ramo de atuação, são organização (formulários, pastas),  

execução, planejamento e produto. 

No QUADRO 14 visualiza-se a opinião dos respondentes sobre o que levou a 

empresa a buscar a certificação da ISO 9001:2008. 
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QUADRO 14 - Fatores que levaram a empresa a buscar a certificação da ISO 9001:2008: 
Empresa Alfa Ltda., segundo os respondentes 

Respondentes Expressões-chave Ideia central 
R1 (analista 
administrativo) 

O primeiro objetivo é o crescimento organizado; a empresa 
está passando por um processo de crescimento e alguns 
clientes também pedem a certificação da ISO. 

Crescimento 
organizado, processo. 

R2 (auxiliar 
administrativo) 

Para concorrer melhor no mercado. Concorrer melhor no 
mercado. 

R3 (auxiliar de 
desenho) 

Para atender melhor e por exigência do cliente. Atender melhor e por 
exigência do cliente. 

R4 (projetista) Mais confiança dos clientes. Confiança dos clientes. 
Fonte: dados da pesquisa, 2013. 

 

Entre os quatro respondentes, dois declararam que o atendimento aos 

clientes levou a empresa a buscar a certificação, enquanto os outros dois 

destacaram o crescimento da empresa e a concorrência no mercado como fatores 

que motivaram a busca da certificação.   

  Os DSCs para esta questão: o que levou a empresa a buscar a certificação 

da ISO 9001:2008 foram: o crescimento organizado da empresa, processo, 

concorrer melhor no mercado, atender melhor e por exigência do cliente, bem como 

a confiança dos clientes. 

 A opinião dos respondentes sobre como a ISO 9001:2008 foi planejada é 

registrada no QUADRO 15. 

 

QUADRO 15 - Como a ISO 9001:2008 foi planejada: Empresa Alfa Ltda., segundo os 
respondentes 

Respondentes Expressões-chave Ideia central 
R1 (analista administrativo) Com reuniões e conhecimentos da 

consultora e com conhecimentos dos 
funcionários e do diretor. 

Reuniões, conhecimentos, 
consultora. 

R2 (auxiliar administrativo) O diretor contratou uma pessoa para ajudar 
na implantação da ISO e houve reuniões. 

Contratou uma pessoa, 
reuniões. 

R3 (auxiliar de desenho) Não estava na empresa na época da 
implantação. 

Não estava na empresa. 

R4 (projetista) Foi muita certa. Toda semana tinha reunião 
com a gestora e com a consultora. 

Reunião, gestora, 
consultora. 

Fonte: dados da pesquisa, 2013. 

 

Sobre a ISO 9001:2008, segundo três respondentes, ela foi planejada com 

reuniões com a consultora contratada e com a gestora da empresa.   

Desta maneira, os DSCs para esta questão foram: DSC positivo - a 

implantação da ISO 9001:2008 foi planejada em reuniões, intercâmbio de 

conhecimentos e a partir da contratação de uma consultora; DSC negativo: não 

estava na empresa. 
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O QUADRO 16 apresenta a opinião dos respondentes sobre como se deu a 

implantação da ISO 9001:2008. 

 

QUADRO 16 -  Como se deu a implantação da ISO 9001:2008: Empresa Alfa Ltda., segundo os 
respondentes 

Respondentes Expressões-chave Ideia central 
R1 (analista administrativo) Houve apenas a auditoria final; a própria consultora 

registrou os documentos e finalizou o processo. 
Foram necessários dois anos para a implantação, 
houve resistência dos funcionários que já estavam 
na empresa e os novos que entraram na empresa 
aceitaram a implantação da norma. 

Auditoria final, dois 
anos para 

implantação, 
resistência dos 
funcionários. 

R2 (auxiliar administrativo) Demorou dois anos; precisou melhorar arquivos e 
pastas para implantação. 

Demorou dois anos, 
precisou melhorar 
arquivos e pastas. 

R3 (auxiliar de desenho). Não estava na empresa. Não estava na 
empresa. 

R4 (projetista) Foi através da auditoria da certificação no ano de 
2010 e no decorrer dos outros anos foi feito um 
trabalho de continuidade da certificação. 

Auditoria da 
certificação. 

Fonte: dados da pesquisa, 2013. 

 

Segundo dois respondentes, a implantação da ISO 9001:2008 demorou dois 

anos, sendo necessário organizar pastas e arquivos, e que houve resistência dos 

funcionários à implantação. O quarto respondente destacou que a auditoria da 

certificação determinou a implantação da ISO 9001:2008; e o terceiro respondente 

não trabalhava na empresa na época da implantação. 

Os DSCs para esta questão: DSC positivo - como se deu a implantação da 

ISO 9001:2008 – foram auditoria final e auditoria da certificação; DSC negativo - 

como se deu a implantação da ISO 9001:2008 - demorou dois anos; precisou 

melhorar arquivos e pastas; e não estava na empresa.  

A opinião dos respondentes sobre como aconteceram os treinamentos dos 

empregados com a ISO 9001:2008 é mostrada no QUADRO 17. 

 

QUADRO 17 - Como aconteceram os treinamentos dos empregados com a ISO 9001:2008:  
Empresa Alfa Ltda., segundo os respondentes 

Respondentes Expressões-chave Ideia central 
R1 (analista administrativo) Muitos treinamentos; houve resistência e 

insistência para implantar. 
Resistência e 
insistência. 

R2 (auxiliar administrativo) A consultora explicava a maneira para preencher 
os formulários e trabalhar adequadamente, 
inclusive quando entra uma pessoa novata. 

Consultora, 
formulários, trabalhar 

adequadamente. 
R3 (auxiliar de desenho) Não estava na empresa. Não estava na empresa. 
R4 (projetista) Os treinamentos foram semanais; através da 

consultora e no decorrer da semana houve 
estabelecimento de tarefas. 

Treinamentos 
semanais, consultora. 

Fonte: dados da pesquisa, 2013. 
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 De acordo com dois respondentes, houve orientações com uma consultora 

externa que foi contratada para treiná-los no processo de implantação da Norma ISO 

9001:2008. O terceiro respondente não trabalhava na empresa na época da 

implantação e o quarto entrevistado ressaltou que houve muita insistência da 

empresa e resistência dos funcionários no processo de treinamento sobre 

implantação da Norma ISO 9001:2008. 

Assim sendo, os DSCs para esta questão: DSC positivo - como aconteceram 

os treinamentos dos funcionários com a ISO 9001:2008 - foram consultora, 

formulários, trabalhar adequadamente; DSC negativo - como aconteceram os 

treinamentos dos funcionários com a ISO 9001:2008 - foram resistência, insistência 

e não estava na empresa. 

O QUADRO 18 traduz a opinião dos respondentes sobre a implantação da 

Norma ISO 9001:2008 estar alinhada com o planejamento estratégico da empresa. 

 

QUADRO 18 – Alinhamento da Norma ISO 9001:2008 com o planejamento estratégico da  
Empresa Alfa Ltda., segundo os respondentes 

Respondentes Expressões-chave Ideia central 
R1 (analista administrativo) Sim, os objetivos da empresa, as metas ficavam 

apenas “na cabeça” do diretor; com a Norma 
ISO, os objetivos foram documentados e 
passados aos funcionários para os mesmos 
terem visão da forma que é importante chegar. 

Objetivos, metas, 
documentados, 

passados, visão, 
forma, chegar. 

R2 (auxiliar administrativo) Sim. Sim. 
R3 (auxiliar de desenho) Sim, a gente tenta caminhar mais perto da ISO. Caminhar mais perto 
R4 (projetista) Sim, a empresa busca o padrão de qualidade 

no decorrer de todos os dias. 
Busca, padrão, 

qualidade. 
Fonte: dados da pesquisa, 2013. 

 

Todos os respondentes concordaram que a implantação da Norma ISO 

9001:2008 está alinhada com o planejamento estratégico da empresa. Cabe 

enfatizar que a respondente que exerce a função de analista administrativa é a 

gestora da empresa e apurou que antes da implantação da Norma ISO 9001:2008 

as metas da empresa estavam apenas na “cabeça” do diretor e, após a implantação, 

foram documentadas e expostas de forma física, permitindo orientar os funcionários 

sobre como e onde é importante chegar. 

Verificam-se os DSCs para esta questão: a implantação da ISO 9001:2008 

está alinhada com o planejamento estratégico da empresa - objetivos 

documentados, metas, visão, buscar e caminhar mais próximo da ISO 9001:2008. 
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 A opinião dos respondentes sobre como a empresa avalia seu nível de 

competitividade após a implantação da ISO 9001:2008 é apresentada no QUADRO 

19. 

 

QUADRO 19 - Como a empresa avalia seu nível de competitividade após a implantação da ISO 
9001:2008:  Empresa Alfa Ltda., segundo os respondentes 

Respondentes Expressões-chave Ideia central 
R1 (analista administrativo) A competitividade aumentou. O aquecimento do 

mercado foi junto com a ISO. 
Competitividade, 
aquecimento do 

mercado. 
R2 (auxiliar administrativo) O diretor exige que a empresa seja mais bem vista 

em relação à implantação e os padrões da ISO são 
cobrados para a melhoria de competitividade. 

Padrões da ISO, 
melhoria de 

competitividade. 
R3 (auxiliar de desenho) Não estava na empresa na época da implantação 

da ISO. 
Não estava na 

empresa. 
R4 (projetista) Melhorou a competitividade; aumenta a confiança 

do cliente. 
Competitividade, 

confiança, cliente. 
Fonte: dados da pesquisa, 2013. 

 

 Quanto à competitividade da empresa, três respondentes concordaram que 

aumentou após a implantação da ISO 9001:2008.  

Abstraíram-se os DSCs para esta questão: como a empresa avalia seu nível 

de competitividade após a implantação da ISO 9001:2008 - aumento da 

competitividade, aquecimento do mercado e aumento da confiança dos clientes; 

DSC negativo: como a empresa avalia seu nível de competitividade após a 

implantação da ISO 9001:2008 - não estava na empresa. 

 A opinião dos respondentes sobre como se encontra o grau de divulgação da 

política da ISO 9001:2008 é demonstrada no QUADRO 20. 

  

QUADRO 20 - Como se encontra o grau de divulgação da política da ISO 9001:2008: Empresa 
Alfa Ltda., segundo os respondentes 

Respondentes Expressões-chave Ideia central 
R1 (analista 
administrativo) 

Sempre foi divulgado, é cobrado por mim e pela consultora, 
que vem até a empresa uma vez por semana. Trabalhando 4 
horas por semana, normalmente, uma vez por semana. Hoje, a 
empresa vem passando período de mudança após a 
implantação; começou a ISO a funcionar bem e alguns 
funcionários “chave” saíram e com a saída dos mesmos virou 
“uma zona”. A empresa passou por um processo muito difícil. 

Consultora, 
funcionários 

“chave” 
saíram. 

R2 (auxiliar 
administrativo) 

A consultora faz reunião semanalmente, reforçando a 
importância da ISO para a empresa. 

Consultora, 
reunião. 

R3 (auxiliar de 
desenho) 

Durante a reunião com a gestora da qualidade. Os projetos 
estão chegando e são avaliados de acordo com o padrão ISO. 

Reunião, 
padrão ISO. 

R4 (projetista) Todos os documentos da empresa são visíveis com a 
divulgação da ISO e, inclusive, no próprio cartão de visita da 
empresa.  

Documentos, 
divulgação. 

Fonte: dados da pesquisa, 2013. 
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Os respondentes destacaram que a divulgação da ISO 9001:2008 é realizada 

em reuniões com a consultora externa, que periodicamente, uma vez por semana, 

se reúne na própria empresa para manutenção da certificação.  

É importante registrar, segundo a analista administrativa, gestora da empresa, 

que após a implantação houve a saída de funcionários “chave” que conheciam o 

processo da ISO 9001:2008 e a empresa passou por dificuldades para se 

reorganizar com qualidade. 

 Os DSCs para esta questão: DSC positivo - como se encontra o grau de 

divulgação da política da ISO 9001:2008 - foram consultora, reunião, documentos, 

padrão ISO 9001:2008 e divulgação; DSC negativo - como se encontra o grau de 

divulgação da política da ISO 9001:2008: funcionários “chave saíram”. 

No QUADRO 21 é demonstrada a opinião dos respondentes sobre o grau de 

envolvimento de todos os colaboradores com a ISO 9001:2008. 

 

QUADRO 21 - Grau de envolvimento de todos os colaboradores com a ISO 9001:2008:  
Empresa Alfa Ltda., segundo os respondentes 

Respondentes Expressões-chave Ideia central 
R1 (analista administrativo) Médio para baixo. As pessoas que têm interesse 

são a grande minoria. A empresa faz reuniões e 
as pessoas ainda continuam fazendo de maneira 
mais cômoda. 

Médio, baixo, 
interesse, minoria, 
maneira, cômoda. 

R2 (auxiliar administrativo) As pessoas tentam seguir ao máximo para que 
quando acontecer a auditoria a empresa já esteja 
de acordo com as exigências. 

Seguir, acontecer, 
auditoria, 

exigências. 
R3 (auxiliar de desenho) Os funcionários se policiam em relação à Norma 

ISO; a equipe trabalha alinhada ao padrão da ISO.  
Policiam, 

alinhada, padrão. 
R4 (projetista) À medida que os funcionários entram na empresa, 

os funcionários mais antigos explicam aos novatos  
como é o funcionamento da ISO. 

À medida, 
funcionários, 

funcionamento. 
Fonte: dados da pesquisa, 2013. 

 

O grau de envolvimento dos colaboradores, na opinião dos respondentes, 

varia de acordo com o interesse dos envolvidos, o alinhamento ao padrão da Norma 

ISO e as novas contratações de funcionários.   

Desta maneira, os DSCs para esta questão: DSC positivo - o grau de 

envolvimento de todos os colaboradores com a ISO 9001:2008 - foram seguir, 

acontecer, auditoria, exigências, policiam, alinhada, padrão, à medida, funcionários e 

funcionamento; DSC negativo: o grau de envolvimento de todos os colaboradores 

com a ISO 9001:2008 é médio, baixo. 
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O QUADRO 22 apresenta a opinião dos respondentes sobre os pontos 

negativos e positivos da implantação da Norma ISO 9001:2008. 

  

QUADRO 22 - Os pontos negativos e positivos da implantação da Norma ISO 9001:2008: 
Empresa Alfa Ltda, segundo os respondentes 

Respondentes Expressões-chave Ideia central 
R1 (analista administrativo) Positivos: organização. 

Negativos: não vejo. 
Organização, não 

vejo. 
R2 (auxiliar administrativo) Positivos: veio para melhorar; a empresa ficou mais 

organizada. A gestão da empresa ficou melhor. 
Negativos: não existem. 

Melhorar, gestão, 
não existe. 

R3 (auxiliar de desenho) Positivos: tem uma referência de trabalho; o 
reconhecimento de trabalho é melhor. 
Negativos: formulários que não são tão funcionais; 
deveria ter mais informações. 

Referência, 
reconhecimento, 

funcionais. 

R4 (projetista) Positivos: a confiança que a norma demonstra aos 
parceiros e clientes. A sincronização de qualidade
dos projetos e dos próprios funcionários. 
Negativos: nenhum. 

Confiança, 
parceiros, clientes, 
qualidade, nenhum. 

Fonte: dados da pesquisa, 2013. 

 

No entendimento da maioria dos respondentes não existe nenhum ponto 

negativo na implantação da ISO 9001:2008. Entretanto, o respondente que trabalha 

como auxiliar de desenho referiu que os formulários não são tão funcionais, sendo 

este o único aspecto negativo identificado. 

Sobre os pontos positivos da implantação da Norma ISO 9001:2008, 

destacam-se organização, melhoria na gestão, referência de trabalho, confiança dos 

parceiros e clientes e qualidade. 

Os DSCs para esta questão foram: DSC positivo - pontos negativos e 

positivos da implantação da Norma ISO 9001:2008 - organização, gestão, referência 

de trabalho, confiança dos parceiros e clientes e qualidade; DSC negativo - pontos 

negativos e positivos da implantação da Norma ISO 9001:2008 - os formulários não 

são tão formais. 

 A opinião dos respondentes sobre as principais dificuldades e facilidades na 

implantação da ISO 9001:2008 é demonstrada no QUADRO 23. 
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QUADRO 23 - Principais dificuldades e facilidades na implantação da ISO 9001:2008: Empresa 
Alfa Ltda., segundo os respondentes 

Respondentes Expressões-chave Ideia central 
R1 (analista administrativo) Dificuldades: a própria implantação, o dia-a-

dia, a conscientização das pessoas e sua 
importância no processo. As pessoas veem 
como burocrático e não como algo que vai 
agregar. 
Facilidades: a organização, a visibilidade dos 
erros e a possibilidade de melhoria. 

Implantação, 
conscientização, 

processo, burocrático, 
agregar, organização, 
visibilidade dos erros, 

possibilidade de 
melhoria. 

R2 (auxiliar administrativo) Dificuldades: foi colocar a empresa de acordo 
com as normas; as pessoas não eram 
acostumadas com os formulários. 
Facilidades: organização nos sistemas. Tanto 
arquivos físicos como eletrônicos, facilitando 
encontrar documentos. 

Colocar, acostumadas, 
formulários, 

organização, arquivos, 
facilitando encontrar 

documentos. 

R3 (auxiliar de desenho) Não estava na empresa na época da 
implantação. 

Não estava, 
implantação. 

R4 (projetista) Dificuldades: a insegurança por coisas novas 
que aconteceram, a organização do trabalho 
segundo a Norma ISO. 
Facilidades: a entrevista com a auditora; ela é 
compreensiva e tem bom diálogo. 

Insegurança, coisas 
novas, segundo, Norma 
ISO, auditora, diálogo. 

Fonte: dados da pesquisa, 2013. 

 

Sobre as dificuldades para implantação da ISO 9001:2008, os respondentes 

analista administrativa e auxiliar administrativo destacaram as adaptações da 

empresa para o uso de formulários e arquivos padronizados de acordo com a ISO 

9001:2008 e a conscientização das pessoas para trabalharem de acordo com as 

exigências de qualidade. 

Apenas o projetista evidenciou a insegurança dos funcionários em relação ao 

uso de novas orientações segundo a Norma ISO 9001:2008. 

As facilidades na implantação da Norma ISO 9001:2008, segundo a analista 

administrativa e o auxiliar administrativo, são a organização, a visibilidade de erros e 

a possibilidade de melhoria. 

Apenas o projetista destacou o diálogo com a auditora como facilidade na 

implantação da ISO 9001:2008.  

O auxiliar de desenho não trabalhava na empresa na época da implantação 

da ISO 9001:2008; portanto, não tem condições de responder sobre as facilidades 

ou dificuldades na implantação. 

 Os DSCs para esta questão: DSC positivo - principais dificuldades e 

facilidades na implantação da ISO 9001:2008 - implantação, conscientização das 

pessoas quanto ao uso do padrão de qualidade ISO 9001:2008, visibilidade de 

erros, formulários, organização de arquivos e facilidade para encontrar documentos; 
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DSC negativo - principais dificuldades e facilidades na implantação da ISO 

9001:2008 - não estava na empresa, insegurança em relação ao uso de coisas 

novas. 

  A percepção dos respondentes sobre como a Norma ISO 9001:2008 é 

avaliada e acompanhada é apresentada no QUADRO 24. 

 

QUADRO 24 - Como a Norma ISO 9001:2008 é avaliada e acompanhada: Empresa Alfa Ltda., 
segundo os respondentes 

Respondentes Expressões-chave Ideia central 
R1 (analista administrativo) A partir de uma consultora que vem à empresa 

uma vez por semana e pelo diretor da empresa. 
Consultora, uma vez 
por semana, diretor. 

R2 (auxiliar administrativo) Acompanhada pelo diretor e pela analista 
financeira. 

Acompanhada, 
diretor, analista. 

R3 (auxiliar de desenho) Acompanhamento com avaliações semanais. O 
trabalho é avaliado com os resultados do 
projeto. Evita retrabalho. 

Avaliações 
semanais, 
resultados. 

R4 (projetista) Temos a [Fulana] que é a consultora 
responsável pelo acompanhamento. Faz 
treinamentos e orienta o trabalho. 

Temos, consultora 
responsável, 

acompanhamento, 
treinamentos, orienta. 

Fonte: dados da pesquisa, 2013. 

 

Os entrevistados destacaram que a Norma ISO 9001:2008 é avaliada e 

acompanhada por uma consultora externa e também pelo diretor da empresa e pela 

analista administrativa. 

Entende-se que os DSCs para esta questão - como a Norma ISO 9001:2008 

é avaliada e acompanhada - foram: consultora responsável, diretor, analista 

administrativo, reuniões e avaliações semanais, acompanhamento, treinamento e 

orientação. 

O QUADRO 25 traz a opinião dos respondentes sobre as estratégias 

adotadas para a correção de não conformidades com a Norma ISO 9001:2008. 

 

QUADRO 25 - As estratégias adotadas para a correção de não conformidades com a Norma 
ISO 9001:2008: Empresa Alfa Ltda., segundo os respondentes 

Respondentes Expressões-chave Ideia central 
R1 (analista administrativo) Auditorias e reuniões para corrigir. Auditorias, reuniões. 
R2 (auxiliar administrativo) Tem um formulário; é avaliado em reuniões

semanais. 
Formulário, avaliado, 
reuniões, semanais. 

R3 (auxiliar de desenho) São reuniões semanais, com uma consultora
externa. 

Reuniões, semanais, 
consultora. 

R4 (projetista) Aprender com o erro. Buscar e reforçar a 
correção através de métodos que evitem o 
acontecimento do mesmo. 

Aprender, reforçar, 
correção, métodos, evitem. 

Fonte: dados da pesquisa, 2013. 
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Três respondentes evidenciaram que as estratégias utilizadas para correção 

de não conformidades são as reuniões e auditorias semanais que acontecem com a 

consultora externa, cuja responsabilidade é fazer a manutenção da Certificação ISO 

9001:2008. 

Já para o projetista a estratégia utilizada para correção de não conformidades 

é aprender com os erros e utilizar métodos que evitem sua repetição. Os métodos 

para correção dos erros não foram especificamente descritos. 

Sendo assim, os DSCs para esta questão - quais as estratégias adotadas 

para a correção da Norma ISO 9001:2008 - foram auditorias, reuniões, formulário, 

consultora, aprender, reforçar, correção e métodos. 

 Os respondentes manifestaram-se sobre as principais mudanças ocorridas 

em relação a planejamento e organização: estrutura, processos e RH, controle e 

direção (QUADRO 26). 
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QUADRO 26 - Principais mudanças ocorridas em relação a planejamento e organização: 
estrutura, processos e recursos humanos, controle e direção: Empresa Alfa 
Ltda., segundo os respondentes 

Respondentes Expressões-chave Ideia central 
R1 (analista administrativo) Planejamento: houve muita melhoria; não existia 

melhoria; caminhamos 50% e precisamos 
melhorar, inclusive nas pesquisas de satisfação 
de clientes. 
Organização: (estrutura, processos e RH): sim, 
melhorou tudo. 
Controle: houve melhoria, apesar do nosso 
sistema não funcionar como deveria; assim, se 
um funcionário sair, é possível outro entrar e 
continuar o serviço. 
Direção: a participação e o entendimento da 
diretoria sobre os processos aumentaram. 
Exigido dos funcionários que os trabalhos sejam 
feitos nos padrões da ISO. 

Houve, melhoria, 
pesquisas. 

 
Melhorou. 

Sistema, funcionário, 
sair, entrar, 

continuar, serviço. 
Participação, 
entendimento, 

processos, padrões 
ISO. 

R2 (auxiliar administrativo) Planejamento: foi melhor; cada funcionário tem a 
sua função certa. Na semana, as pessoas 
possuem a tarefa que deverão ser cumpridas. 
Um formulário é enviado para o cliente visando à 
resposta do mesmo e o resultado é sempre 
positivo. 
Organização: (estrutura, processos e RH): 
Estrutura: bem melhor, melhorou muito. 
Processos: melhoraram bastante. 
RH: Ficou mais organizado. 
Controle: ficou bom, o diretor e a analista ficaram 
mais presentes. 
Direção: o diretor tem mais tempo para auxiliar 
os funcionários nos serviços, conseguindo 
esclarecer as dúvidas de funcionamento dos 
serviços. 

Função, certa, tarefa, 
formulário, resultado. 

 
 
 

Melhorou 
Melhoraram 
Organizado 

Diretor, analista, 
presentes. 

Diretor, auxiliar, 
esclarecer as dúvidas 

R3 (auxiliar de desenho) Não estava na empresa na época da 
implantação. 

Época, implantação. 

R4 (projetista) Planejamento: melhorou. Está tendo o 
planejamento entre colaboradores e através da 
própria direção da empresa.  
 
Organização (estrutura, processos e RH): Sim, 
houve melhora. A empresa passou a ter mais 
atenção com os colaboradores e a cobrança 
também aumentou (estrutura e processos).  
 
Controle: ao mesmo tempo em que os 
colaboradores foram treinados para obter a 
certificação, a empresa também teve melhorias 
no seu próprio controle. 
 
Direção: os projetos da empresa ficaram mais 
controlados e os prazos para entrega de serviços 
para os clientes melhoraram. E as exigências da 
empresa para atender às demandas foram mais 
atendidas. O padrão de qualidade evita o 
retrabalho de projetos. 

Planejamento, 
colaboradores, 

atenção, cobrança. 
 

Treinados, obter, 
melhorias, controle, 
controlados, prazos, 
entrega, exigências, 
atender, demandas, 
padrão, qualidade. 

Fonte: dados da pesquisa, 2013. 
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Destacou-se, na opinião da maioria dos entrevistados, que após a 

implantação da ISO 9001:2008 a empresa passou a ter planejamento, cada 

funcionário passou a ter sua função determinada e o planejamento está envolvendo 

os funcionários. 

Sobre a organização, a maioria reconhece que tudo melhorou, ficando a 

empresa mais organizada. 

 O controle da empresa melhorou, na opinião da maior parte dos funcionários,  

ficando os mesmos mais próximos do diretor e da analista administrativa. 

 A direção da empresa, segundo a maioria dos respondentes, passou a 

participar e entender melhor os processos da empresa, conseguindo controlar 

melhor os prazos de entrega dos serviços. 

O auxiliar de desenho não trabalhava na empresa na época da implantação; 

sendo assim, não foi possível opinar sobre as mudanças ocorridas.  

Desta forma, os DSCs para esta questão: DSC positivo - as principais 

mudanças ocorridas em relação a planejamento, organização (estrutura, processos 

e RH, controle e direção) - foram melhoria, participação, entendimento, processos, 

padrões ISO, diretor, analista, esclarecer as dúvidas, colaboradores, atenção, 

cobrança, prazos, entregar, exigências, atender, demandas, padrão e qualidade; 

DSC negativo: quais as principais mudanças ocorridas em relação a planejamento, 

organização (estrutura, processos e RH, controle e direção) - não estava na 

empresa na época da implantação. 

O QUADRO 27 mostra as respostas sobre os principais resultados da 

implantação. 

 

QUADRO 27 - Os principais resultados da implantação da Norma ISO 9001:2008: Empresa Alfa 
Ltda., segundo os respondentes 

Respondentes Expressões-chave Ideia central 
R1 (analista 
administrativo) 

Organização e gestão da empresa melhoraram. Na 
gestão, hoje, temos informações que permitem 
identificar os erros no planejamento e procurar 
melhorar. Nem sempre funciona, depende das 
pessoas e não somente do sistema. 

Organização, gestão, 
informações, 

planejamento, sistema. 

R2 (auxiliar 
administrativo) 

Crescimento da empresa, na contratação de 
funcionários, implantação de benefícios que vieram 
juntos com a implantação da ISO. 

Crescimento, 
implantação, 
benefícios. 

R3 (auxiliar de 
desenho) 

Não estava na empresa na época da implantação. Época, implantação. 

R4 (Projetista) Desenvolvimento mais positivo dos nossos trabalhos; 
entender por que as normas de segurança e as 
normas da ISO precisam de obediência.  

Desenvolvimento, 
normas, obediência. 

Fonte: dados da pesquisa, 2013. 
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Segundo três respondentes, os resultados da implantação da ISO 9001:2008 

trouxeram melhoria organizacional, surgimento de informações úteis para a gestão, 

possibilidade de identificação de erros, crescimento da empresa, desenvolvimento 

mais positivo dos trabalhos dos funcionários. 

Então, os DSCs para esta questão: DSC positivo - os principais resultados da 

implantação foram organização, gestão, informações, planejamento, sistema, 

crescimento, implantação, benefícios, desenvolvimento, normas e obediência; DSC 

negativo - o principal resultado da implantação foi não estava na empresa na época 

da implantação. 

 

• Empresa 02: Empresa Delta Ltda. 

 

O QUADRO 28 compila a opinião dos entrevistados sobre quais são os 

pressupostos da Norma ISO 9001:2008 no seu ramo de atuação. 

 

QUADRO 28 - Pressupostos da Norma ISO 9001:2008 no seu ramo de atuação:  Empresa Delta 
Ltda., segundo os respondentes 

Respondentes Expressões-chave Ideia central 
R1 (assessora de 

comunicação) 
A Norma ISO norteia as atividades da Ascom em relação 
ao planejamento, organização, controle e busca da 
satisfação dos clientes (profissionais registrados e a 
sociedade), a partir do monitoramento das metas 
estabelecidas.  

Planejamento, 
organização, 

controle, satisfação, 
metas estabelecidas. 

R2 (auxiliar 
administrativo no 
RH/ coordenador 

do sistema de 
gestão da 
qualidade) 

No meu dia-a-dia executo muitas atividades complexas 
que compõem várias etapas, e o “check list” elaborado nos 
procedimentos correspondentes dessas atividades é 
essencial para assegurar a realização eficaz do trabalho. A 
Norma ISO também me ajuda por meio de ferramentas da 
qualidade na elaboração de planejamentos e correção de 
erros.  

Check list, 
procedimentos, 

ferramentas, 
planejamentos, 

correção de erros. 
 

R3 (assistente 
administrativo) 

A principal orientação da Norma ISO 9001:2008 no meu 
trabalho é a partir das atividades procedimentadas que 
garantem a padronização e normatização dos trabalhos 
realizados, contribuindo para mais conformidade e 
qualidade nos resultados. 

Atividades 
procedimentadas, 

padronização, 
normatização, 

qualidade, resultados. 
ASCOM: Assessoria de Comunicação. 
Fonte: dados da pesquisa, 2013. 
 

Os respondentes destacaram a importância do planejamento, organização, 

controle, metas estabelecidas, check list, atividades procedimentadas e 

normatização dos trabalhos realizados, enfatizando que essas atividades agregam 

qualidade aos resultados.    
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Desta maneira, os DSCs para esta questão: os pressupostos da Norma ISO 

9001:2008 no seu ramo de atuação - foram planejamento, organização, controle, 

metas estabelecidas, check list, ferramentas, correção de erros, atividades 

procedimentadas, padronização, normatização, qualidade e resultados. 

 A opinião dos respondentes sobre o que levou a empresa a buscar a 

certificação da ISO 9001:2008 é apresentada no QUADRO 29. 

  

QUADRO 29 - Fatores que levaram a empresa a buscar a certificação da ISO 9001:2008: 
Empresa Delta Ltda., segundo os respondentes 

Respondentes Expressões-chave Ideia central 
R1 (assessora de 

comunicação) 
Obter significativa melhoria na qualidade dos serviços 
prestados pelo conselho. 

Melhoria, qualidade. 

R2 (auxiliar 
administrativo no 
RH / coordenador 

do sistema de 
gestão da 
qualidade) 

Obter o reconhecimento como referência em órgão 
fiscalizador de profissional a partir de sua atuação com 
ética, transparência e responsabilidade social na 
prestação dos serviços. Por ser um órgão público, ter a 
Certificação ISO é uma forma de colocar objetivos e as 
metas a serem alcançadas e cobrar isso dos 
colaboradores.  

Objetivos, metas. 

R3 (assistente 
administrativo) 

O desejo de oferecer um serviço cada vez melhor para a 
sociedade, com a possibilidade de atestar sua qualidade 
e melhorias contínuas. 

Oferecer, melhor, 
qualidade, melhorias 

contínuas. 
Fonte: dados da pesquisa, 2013. 

 

O entendimento de dois respondentes é que a importância da melhoria da 

qualidade levou a empresa a buscar a certificação.  

Já o auxiliar administrativo no RH / coordenador do SGQ manifestou que a 

certificação é uma maneira de estabelecer objetivos e metas a serem alcançados. 

 Os DSCs para esta questão: o que levou a empresa a buscar a Certificação 

ISO 9001:2008 - foram melhoria da qualidade, objetivos, metas e melhorias 

contínuas. 

No QUADRO 30 acompanham-se as respostas sobre como a implantação da 

ISO 9001:2008 foi planejada. 
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QUADRO 30 - Como a ISO 9001:2008 foi planejada: Empresa Delta Ltda., segundo os 
respondentes 

Respondentes Expressões-chave Ideia central 
R1 (assessora de 

comunicação) 
Não me recordo do planejamento. Inicialmente, poucas 
áreas faziam parte do escopo e, com o tempo, outras 
gerências foram sendo inseridas. 

Poucas áreas, 
escopo, outras 

gerências. 
R2 (auxiliar 

administrativo no 
RH / coordenador 

do sistema de 
gestão da 
qualidade) 

Eu não participei do planejamento, mas partiu da 
presidência da empresa e a princípio envolvendo a gerente 
administrativa e demais líderes. Com a ajuda da 
consultoria, foram levantados os recursos (materiais, 
pessoas e lógicos) necessários para a implantação. Em 
seguida, houve o envolvimento dos funcionários, 
disseminando por toda a empresa os conceitos e o que era 
a Norma ISO, juntamente com realização de reuniões e 
treinamentos para a maioria dos colaboradores. Por fim, 
todas as áreas começaram a adequar suas atividades para 
atender à norma e se prepararam para a auditoria de 
certificação, realizada em novembro de 2005.  

Presidência da 
empresa, gerente 

administrativa, 
recursos, 

envolvimento, 
funcionários, 

disseminando, 
conceitos, reuniões, 

treinamentos, 
adequar, atividades. 

R3 (assistente 
administrativo) 

Não estava na empresa. Não estava na 
empresa. 

Fonte: dados da pesquisa, 2013. 

 

A assessora de comunicação não especificou precisamente como foi o 

planejamento da implantação da ISO 9001:2008 e o assistente administrativo não 

trabalhava na empresa na época da implantação. 

  O auxiliar administrativo no RH/ coordenador do SGQ ressaltou que o 

envolvimento dos funcionários e os conceitos da Norma ISO 9001:2008 

disseminados pela empresa fizeram parte do planejamento do processo de 

implantação da ISO 9001:2008. 

Sendo assim, os DSCs para esta questão: DSC positivo - como a ISO 

9001:2008 foi planejada - foram gerência, presidência da empresa, recursos, 

envolvimento, funcionários, disseminando, conceitos, reuniões, treinamentos, 

adequar, atividades; DSC negativo - como a ISO 9001:2008 foi planejada – não 

estava na empresa. 

No QUADRO 31 lê-se a opinião dos respondentes sobre como se deu a 

implantação da ISO 9001:2008. 
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QUADRO 31 -  Como se deu a implantação da ISO 9001:2008: Empresa Delta Ltda., segundo os 
respondentes 

Respondentes Expressões-chave Ideia central 
R1 (assessora de 

comunicação) 
Na época, em 2005, foi designada uma equipe de 
Qualidade. Essa equipe criou os procedimentos gerais 
da qualidade e orientou as gerências a elaborarem os 
seus procedimentos. Foram realizados vários 
treinamentos, entre eles os treinamentos de introdução à 
Norma ISO e CISO. Posteriormente, foram feitos os 
treinamentos de auditores internos. 

Equipe, 
procedimentos, 

gerências, 
treinamentos, 

auditores internos. 

R2 (auxiliar 
administrativo no 
RH/ coordenador 

do sistema de 
gestão da 
qualidade) 

A empresa se preparou durante um ano para a 
realização da primeira auditoria de certificação. Para 
tanto, contratou uma empresa de consultoria para ajudar 
na descrição dos procedimentos, criação de indicadores, 
alinhamento dos processos, treinamentos para os 
funcionários, entre outras ações necessárias para a 
adequação da Norma ISO. 

Contratou, 
consultoria, criação, 

indicadores, 
alinhamento, 
treinamentos, 
adequação. 

R3 (assistente 
administrativo) 

Eu não trabalhava na empresa na época, mas sei que foi 
contratada uma empresa de consultoria que durante 
algum tempo acompanhou as atividades e deu as 
orientações/ diretrizes para que os trabalhos fossem 
sendo adequados às exigências da norma. 

Contratada, 
consultoria, 
orientações, 

diretrizes, adequados, 
exigências. 

CISO: colaboradores da ISO. 
Fonte: dados da pesquisa, 2013. 
 

A contratação de uma consultora externa que auxiliou nos treinamentos com 

funcionários, treinamentos de auditores internos e no acompanhamento das 

atividades necessárias para obtenção da Certificação ISO 9001:2008 foi citada por 

dois entrevistados. 

 Os DSCs para esta questão: como se deu a implantação da Norma ISO 

9001:2008 – foram procedimentos, equipe, gerências, treinamentos, auditores 

internos, contratou consultoria, criação, indicadores, alinhamento, treinamentos, 

adequação, organizações, diretrizes, adequados e exigências. 

A opinião dos respondentes sobre como aconteceram os treinamentos dos 

empregados com a ISO 9001:2008 é demonstrada no QUADRO 32. 
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QUADRO 32 – Como aconteceram os treinamentos dos empregados com a ISO 9001:2008: 
Empresa Delta Ltda., segundo os respondentes 

Respondentes Expressões-chave Ideia central 
R1 (assessora de 
comunicação). 

Foram realizados vários treinamentos, entre eles os 
treinamentos de introdução à Norma ISO e CISO. 
Posteriormente, foram feitos os treinamentos de 
auditores internos. 

Treinamentos, 
auditores internos. 

R2 (auxiliar 
administrativo no RH/ 
coordenador do 
sistema de gestão da 
qualidade). 

Foram realizados pela empresa que prestava consultoria 
na época da implantação da ISO. Os treinamentos foram: 
Introdução à Norma ISO, Formação de Auditor Interno e 
Ferramentas da Qualidade.  

Realizados,  
Consultoria, 

treinamentos. 

R3 (assistente 
administrativo). 

Empresa de consultoria contratada realizou cursos com 
os funcionários de introdução à Norma ISO, além da 
mobilização que foi feita na empresa em torno do 
assunto para que todos se inteirassem da norma. 

Consultoria, 
contratada, 
mobilização, 
inteirassem. 

Fonte: dados da pesquisa, 2013. 

 

Os respondentes mencionaram que houve realização de vários treinamentos 

por intermédio de uma consultoria que foi contratada para auxiliar, interagir e orientar 

no processo de implantação da ISO 9001:2008. 

 Os DSCs para esta questão: como aconteceram os treinamentos dos 

funcionários com a ISO 9001:2008 - foram treinamentos, auditores internos, 

consultoria, treinamentos, mobilização, inteirassem. 

No QUADRO 33 é apresentada a opinião dos respondentes sobre a 

implantação da Norma ISO 9001:2008 estar alinhada com o planejamento 

estratégico da empresa. 

 

QUADRO 33 - Alinhamento da Norma ISO 9001:2008 com o planejamento estratégico da 
Empresa Delta Ltda., segundo os respondentes 

Respondentes Expressões-chave Ideia central 
R1 (assessora de comunicação) Sim Sim 
R2 (auxiliar administrativo no RH / coordenador do sistema de 
gestão da qualidade) Sim Sim 

R3 (assistente administrativo) Sim Sim 
Fonte: dados da pesquisa, 2013. 

 
Todos os respondentes disseram que a implantação da ISO 9001:2008 está 

alinhada com o planejamento estratégico da empresa. 

Assim sendo, o DSC para esta questão: a implantação da ISO 9001:2008 

está alinhada com o planejamento estratégico da empresa - foi sim. 

No QUADRO 34 visualiza-se o entendimento dos entrevistados sobre como a 

empresa avalia seu nível de competitividade após a implantação da ISO 9001:2008. 
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QUADRO 34 - Como a empresa avalia seu nível de competitividade após a implantação da ISO 
9001:2008: Empresa Delta Ltda., segundo os respondentes 

Respondentes Expressões-chave Ideia central 
R1 (assessora de comunicação) Não se aplica ao conselho. Não aplica ao 

conselho. 
R2 (auxiliar administrativo no RH / 
coordenador do sistema de gestão da 
qualidade) 

Não existe competitividade no 
mercado para o conselho, uma vez 
que somos um órgão fiscalizador e 
regulamentador da profissão. 

Órgão fiscalizador, 
regulamentador. 

R3 (assistente administrativo) O conselho não é uma empresa 
competitiva no mercado. 

Conselho 

Fonte: dados da pesquisa, 2013. 

 

Constata-se que todos os respondentes acentuaram que não existe 

competitividade na empresa, mesmo após a implantação da ISO 9001:2008.  

A empresa é um conselho regional que presta serviços para os profissionais 

que são devidamente registrados no mesmo.  

Entende-se que os DSCs para esta questão: como a empresa avalia seu nível 

de competitividade após a implantação da ISO 9001:2008 - foram não se aplica ao 

conselho e órgão fiscalizador. 

No QUADRO 35 é registrada a opinião dos respondentes sobre como se 

encontra o grau de divulgação da política da ISO 9001:2008. 

 

QUADRO 35 - Como se encontra o grau de divulgação da política da ISO 9001:2008: Empresa 
Delta Ltda, segundo os respondentes 

Respondentes Expressões-chave Ideia central 
R1 (assessora de 

comunicação) 
A ISO é divulgada amplamente nos meios de 
comunicação do conselho e há a disseminação das 
informações em todas as áreas. Por exemplo, há uma 
coluna fixa “ISO em foco” no jornal interno do conselho, 
e cada gerência/ assessoria possui um calendário de 
atividades da ISO. São realizadas reuniões mensais nas 
gerências e no portal do conselho há um selo da ISO 
com as principais informações.   

Divulgada, 
disseminação, todas 

as áreas, jornal 
interno, portal. 

R2 (auxiliar 
administrativo no 
RH / coordenador 

do sistema de 
gestão da 
qualidade) 

Bem aperfeiçoado, tendo em vista a quantidade de anos 
que somos certificados pela ISO. A divulgação se dá 
pelo meio lógico (todos os funcionários possuem como 
papel de parede na tela do computador, no próprio portal 
do conselho, na intranet e no Manual da Qualidade 
disponibilizado em rede para os funcionários). 

Todos os 
funcionários, portal do 

conselho, intranet, 
manual da qualidade. 

R3 (assistente 
administrativo) 

A divulgação é feita para o público interno e externo 
através dos meios de comunicação disponíveis, como 
intranet, site, jornal, mural, publicações, por exemplo: 
balanço social. 

Público interno e 
externo, meios de 

comunicação 
disponíveis, intranet, 

site, jornal, mural, 
publicações. 

Fonte: dados da pesquisa, 2013. 
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Todos os respondentes citaram que a divulgação da ISO 9001:2008 ocorre no 

âmbito interno e externo da organização, incluindo diversos recursos de divulgação. 

Os DSCs para esta questão: como se encontra o grau de divulgação da 

política da ISO 9001:2008 – foram divulgada, disseminação, todas as áreas, jornal 

interno e externo, portal, todos os funcionários, portal do conselho, intranet, manual 

da qualidade, público interno e externo, meios de comunicação disponíveis, site, 

jornal, mural, publicações. 

  A opinião dos respondentes sobre como se encontra o grau de envolvimento 

de todos os colaboradores com a ISO 9001:2008 é traduzida no QUADRO 36. 

 

QUADRO 36 - Grau de envolvimento de todos os colaboradores com a ISO 9001:2008: Empresa 
Delta Ltda., segundo os respondentes 

Respondentes Expressões-chave Ideia central 
R1 (assessora de 

comunicação) 
Toda a equipe do conselho é envolvida nesse processo, 
até porque já são 8 anos de certificação. 

Equipe, envolvida, 
processo. 

R2 (auxiliar 
administrativo no 

RH/ coordenador do 
sistema de gestão 

da qualidade) 

Pelo tempo de certificação, há muito tempo a ISO já 
passou a fazer parte do dia-a-dia dos funcionários, 
portanto, no tocante às atividades rotineiras, percebe-se o 
envolvimento de todos e uma boa rotatividade do sistema. 
Entretanto, naquilo que não é do cotidiano, os 
procedimentos gerais da qualidade, que tratam dos itens 
obrigatórios da norma, percebe-se a dificuldade dos 
funcionários se envolverem. 

Rotatividade do 
sistema. 

R3 (assistente 
administrativo) 

Percebo que o grau de envolvimento é maior pelos 
colaboradores que têm suas atividades padronizadas. 
Além disso, esse ano, cada gerência/assessoria passou a 
ter o seu calendário de atividades ISO, que, percebo, tem 
aumentado ainda mais esse envolvimento dos 
colaboradores.  

Atividades 
padronizadas, 
calendário de 

atividades ISO. 

Fonte: dados da pesquisa, 2013. 

 

 Os entrevistados ressaltaram que o grau de envolvimento dos colaboradores 

com a ISO 9001:2008 está relacionado ao dia-a-dia dos mesmos, envolvendo as 

atividades rotineiras e as atividades da ISO 9001:2008 que constam do próprio 

calendário da organização. 

Os DSCs para esta questão: qual o grau de envolvimento de todos os 

colaboradores com a ISO 9001:2008 - foram equipe envolvida, processo,  

rotatividade do sistema, atividades padronizadas e calendário de atividades ISO. 

O QUADRO 37 informa as respostas sobre os pontos negativos e positivos da 

implantação da Norma ISO 9001:2008. 
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QUADRO 37 - Os pontos negativos e positivos da implantação da Norma ISO 9001:2008: 
Empresa Delta Ltda., segundo os respondentes 

Respondentes Expressões-chave Ideia central 
R1 (assessora 

de 
comunicação) 

Os pontos negativos foram apenas relativos às dificuldades 
iniciais e naturais enfrentadas pela equipe, como a 
dificuldade para a elaboração dos procedimentos e a 
conscientização de todos em relação à importância da 
certificação. Já os pontos positivos se mantêm até hoje, como 
a melhoria contínua no desenvolvimento dos processos e na 
qualidade dos serviços prestados, mais organização e 
transparência nas atividades.  

Dificuldades iniciais, 
elaboração dos 
procedimentos, 

conscientização, 
importância da 

certificação. 

R2 (auxiliar 
administrativo 

no RH/ 
coordenador 

do sistema de 
gestão da 
qualidade) 

Não vejo aspectos negativos numa empresa certificada pela 
ISO 9001:2008. Quanto aos aspectos positivos, vejo a 
preparação para a auditoria de certificação inicial, sendo: 
procedimentação das atividades, facilitando no aprendizado 
de todos que começam a executar uma função; utilização de 
ferramentas da qualidade, cuja função vai desde a resolução 
de um problema até a elaboração de um planejamento; 
preocupação quanto à competência do funcionário para 
realizar determinada função, redobrando a preocupação da 
empresa quanto à necessidade de treinamentos para o seu 
corpo funcional; e vários aspectos voltados para organização, 
controles, execuções, acarretando sempre na melhoria 
contínua da empresa.   

Auditoria de 
certificação, 

procedimentação 
das atividades, 
utilização de 

ferramentas da 
qualidade, 

organização, 
controles, 

execuções, melhoria 
contínua da 
empresa. 

R3 (assistente 
administrativo) 

Positivos são a padronização e normatização das atividades, 
bem como a definição da missão, visão e política do 
Conselho que dão um norte para as diretrizes traçadas pela 
organização. Negativos, não consigo identificar algum.  

Padronização, 
normatização das 

atividades. 

Fonte: dados da pesquisa, 2013. 

 

 Apenas a assessora de comunicação mensurou as dificuldades iniciais no 

processo de elaboração dos procedimentos e indicou a conscientização das 

pessoas como ponto negativo na implantação da ISO 9001:2008. Desta forma, cabe 

salientar que essas dificuldades iniciais seriam mais bem classificadas como 

dificuldades na implantação e não como pontos negativos da ISO 9001:2008. 

Os respondentes destacaram a auditoria de certificação, utilização de 

ferramentas da qualidade, organização, controle e normatização das atividades 

como pontos positivos na implantação da ISO 9001:2008.  

Então, os DSCs para esta questão: quais os pontos negativos e positivos da 

implantação da Norma ISO 9001:2008 - foram dificuldades iniciais, elaboração dos 

procedimentos, conscientização, importância da certificação, auditoria de 

certificação, procedimentação das atividades, utilização de ferramentas da 

qualidade, organização, controles, execuções, melhoria contínua da empresa, 

padronização e normatização das atividades. 

 A opinião dos respondentes sobre as principais dificuldades e facilidades na 

implantação da Norma ISO 9001:2008 é apresentada no QUADRO 38.  
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QUADRO 38 - Principais dificuldades e facilidades na implantação da Norma ISO 9001:2008: 
Empresa Delta Ltda, segundo os respondentes 

Respondentes Expressões-chave Ideia central 
R1 (assessora 

de 
comunicação) 

A resposta a esta questão foi mencionada anteriormente. 
Como já são 8 anos de certificação, temos um sistema 
maduro e vivemos uma fase de manutenção e 
aperfeiçoamento. 

Anteriormente, 
sistema maduro. 

R2 (auxiliar 
administrativo 

no RH / 
coordenador do 

sistema de 
gestão da 
qualidade) 

Dificuldades são as adequações que a empresa precisa fazer 
para atender aos requisitos da norma. Muitos funcionários não 
compreendem a importância de uma certificação da ISO 
9001:2008 e por mais que sejam treinados e expliquem-se os 
aspectos positivos para a empresa como um todo, muitos 
encontram resistência para “abraçar a causa”. Quanto às 
facilidades, acredito que aquilo que já faz parte do cotidiano 
dos funcionários é mais fácil de lidar, por exemplo, a 
descrição das atividades em um procedimento e os controles 
de gestão de forma geral. 

Funcionários, 
resistência, 
descrição, 
atividades, 

controles de 
gestão. 

R3 (assistente 
administrativo) 

A principal dificuldade é promover o envolvimento de todos os 
colaboradores de forma que compreendam a importância do 
sistema de gestão da qualidade e se comprometam com ele. 
A facilidade é a padronização que a norma traz para a 
empresa. 

Envolvimento, 
colaboradores, 
padronização. 

Fonte: dados da pesquisa, 2013. 

 

As dificuldades na implantação da ISO 9001:2008, na opinião dos 

entrevistados, foram a resistência dos funcionários quanto ao uso dos novos 

padrões de qualidade e a falta de envolvimento dos mesmos com o processo de 

implantação.  

As facilidades, na opinião da maioria deles, são a descrição das atividades 

dos funcionários e a padronização dos processos da empresa. 

Os DSCs para esta questão: quais as principais dificuldades e facilidades na 

implantação da ISO 9001:2008 - sistema anterior maduro, funcionários, resistência, 

descrição, atividades, controles de gestão, envolvimento, colaboradores e 

padronização. 

Veja-se no QUADRO 39 a opinião dos respondentes sobre como a Norma 

ISO 9001:2008 é avaliada e acompanhada. 
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QUADRO 39 - Como a Norma ISO 9001:2008 é avaliada e acompanhada: Empresa Delta Ltda., 
segundo os respondentes 

Respondentes Expressões-chave Ideia central 
R1 (assessora de 

comunicação) 
É avaliada e acompanhada por meio das auditorias internas 
e externas, reuniões de análise crítica, da abertura de 
registros de não conformidades, de reuniões mensais nas 
gerências e do controle do cumprimento dos 
procedimentos.  

Auditorias, reuniões, 
registros, controle. 

R2 (auxiliar 
administrativo no  
RH/ coordenador 

do sistema de 
gestão da 
qualidade) 

Utilizamos os itens obrigatórios da norma para sua 
avaliação e acompanhamento, ou seja, reuniões de análise 
crítica, auditorias internas e externas, reuniões 
intermediárias para avaliar o sistema, mensuração e 
avaliação dos indicadores, abertura, tratamento e 
fechamento de registros de não conformidade. 

Reuniões, auditorias, 
mensuração, 

avaliação, tratamento, 
fechamento de 

registros de não 
conformidade. 

R3 (assistente 
administrativo) 

Pelas auditorias internas e externas que são realizadas 
periodicamente em todo o sistema. 
 

Auditorias. 

Fonte: dados da pesquisa, 2013. 

 

A Norma ISO 9001:2008 foi considerada avaliada por auditorias e reuniões, 

destacando-se que todo o sistema de gestão da qualidade da empresa passa por 

revisões periódicas.  

DSC para esta questão: Como a Norma ISO 9001:2008 é avaliada e 

acompanhada: auditorias, reuniões, registros, controle, reuniões, mensuração, 

avaliação, tratamento e fechamento de registros de não conformidade. 

O quadro 40 apresenta a opinião dos respondentes sobre as estratégias 

adotadas para correção de não conformidades com a Norma ISO 9001:2008. 

 

QUADRO 40 - As estratégias adotadas para a correção de não conformidades com a Norma 
ISO 9001:2008: Empresa Delta Ltda, segundo os respondentes 

Respondentes Expressões-chave Ideia central 
R1 (assessora de 

comunicação) 
Pela abertura de registros de não conformidade. 
 

Registros, não 
conformidade. 

R2 (auxiliar 
administrativo no RH/ 

coordenador do 
Sistema de gestão da 

qualidade) 

Abertura de registros de não conformidade, sendo a 
oportunidade para identificar e estudar a causa raiz de 
uma ação não conforme, elaborar um plano de ação para 
que aquele erro não ocorra novamente e verificação da 
eficácia da ação implementada. 

Registros, não 
conformidade. 

R3 (assistente 
administrativo). 

O Registro de Não Conformidade (RNC) é a ferramenta 
utilizada para identificar o não atendimento aos requisitos 
específicos da norma, com a identificação das causas e 
implementação de ações corretivas e preventivas. 

Registro, não 
conformidade. 

Fonte: dados da pesquisa, 2013. 

 

Verifica-se que os respondentes destacaram que a Norma ISO 9001:2008 é 

corrigida com base na abertura de registros de não conformidades. 

  O DSC para esta questão: quais as estratégias adotadas para a correção da 

Norma ISO 9001:2008 - foi registro de não conformidade. 
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No QUADRO 41 registra-se a opinião dos respondentes sobre as principais 

mudanças ocorridas em relação a planejamento e organização: estrutura, processos 

e RH, controle e direção. 

 

QUADRO 41 - Principais mudanças ocorridas em relação a planejamento e organização: 
estrutura, processos e recursos humanos, controle e direção  Empresa Delta 
Ltda., segundo os respondentes 

Respondentes Expressões-chave Ideia central 
R1 (assessora 

de 
comunicação) 

Planejamento: Criação de formulários para desenvolver 
planos de ações e cronogramas. 
Organização (Estrutura, Processos e RH): melhor 
definição e entendimento das atividades realizadas por 
todas as áreas. 
Controle: Controle dos documentos para que sempre 
permaneçam vigentes e atualizados; controle de prazos e 
acompanhamento de resultados. 
Direção: Participação mais próxima da direção nos 
assuntos do cotidiano. 
 

Formulários, planos 
de ações,  

cronogramas, 
atividades 

realizadas, controle, 
acompanhamento, 

Participação. 

R2 (auxiliar 
administrativo 

no RH / 
coordenador do 

sistema de 
gestão da 
qualidade) 

Planejamento: Os planejamentos são elaborados 
baseados em uma das ferramentas da Qualidade, na qual 
analisamos as perguntas: o que fazer, quem fará, quando, 
onde, como, porque e recursos necessários para a 
execução daquele plano. 
Organização (Estrutura, Processos e RH): 
Aperfeiçoamento da estrutura organizacional no que tange 
às áreas e suas atividades, definindo os processos e 
especificando as entradas, atividades e saídas de cada 
processo. Como dito anteriormente, preocupação da 
empresa em assegurar que o funcionário esteja 
competente para executar suas atividades. 
Controle: Controle bem mais eficaz de documentos 
internos e externos, de registros e acompanhamento de 
planejamentos elaborados. 
Direção: Envolvimento da Diretoria através de reuniões de 
análise crítica e auditorias, de forma a se aproximar mais 
dos processos e atividades da empresa. 

Ferramentas da 
qualidade, estrutura 

organizacional, 
processos, executar 

suas atividades, 
documentos, 

registros, 
acompanhamento, 

planejamentos, 
envolvimento da 

diretoria. 

R3 (assistente 
administrativo) 

Planejamento: definição de diretrizes para o 
desdobramento dos objetivos da qualidade, bem como 
definição de meios para controle e monitoramento para 
obtenção dos objetivos traçados. 
Organização (estrutura, processos e RH): padronização 
dos processos, definição de competências, investimento 
em treinamentos. 
Controle: padronização do controle e armazenamento dos 
documentos, garantindo que estejam prontamente 
identificáveis e recuperáveis. 
Direção: comprometimento para com o desenvolvimento e 
manutenção do Sistema de gestão da qualidade e sua 
contínua melhoria. 

Diretrizes, controle, 
monitoramento, 
padronização, 
treinamentos, 

armazenamento dos 
documentos, 

comprometimento, 
manutenção. 

Fonte: dados da pesquisa, 2013. 
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Os entrevistados referiram que as principais mudanças ocorridas em relação 

a planejamento, organização, controle e direção foram criação e desenvolvimento de 

plano de ações e cronogramas, utilização das ferramentas da qualidade, 

aperfeiçoamento da estrutura organizacional, registros e acompanhamento de 

planejamentos elaborados e envolvimento da diretoria. 

Entende-se que o DSC para esta questão: quais as principais mudanças 

ocorridas em relação a planejamento, organização (estrutura, processos e RH, 

controle e direção) - abrange formulários, planos de ações, cronogramas, 

acompanhamento, participação, ferramentas da qualidade, registros, envolvimento 

da diretoria, diretrizes, controle, monitoramento, padronização, treinamentos, 

armazenamento dos documentos, comprometimento e manutenção. 

O QUADRO 42 mostra como foram interpretados os principais resultados da 

implantação. 

 

QUADRO 42 - Os principais resultados da implantação da Norma ISO 9001:2008: Empresa 

Delta Ltda., segundo os respondentes 

Respondentes Expressões-chave Ideia central 
R1 (assessora de 

comunicação) 
O principal resultado foi o desenvolvimento de uma 
visão estratégica com foco na qualidade e 
produtividade, obtida a partir da melhoria no 
desenvolvimento das atividades procedimentadas, 
das pesquisas de satisfação, dos indicadores 
desenvolvidos e da qualidade dos serviços 
realizados pelo conselho. 

Desenvolvimento, 
visão estratégica, 

qualidade, pesquisas, 
indicadores. 

R2 (auxiliar 
administrativo no RH/ 

coordenador do sistema 
de gestão da qualidade) 

Prestação de serviço aos clientes, tanto internos 
quanto externos, de forma mais eficaz, visando mais 
produtividade, menos desperdício, análise e 
melhoria contínua das atividades realizadas. 

Produtividade, menos 
desperdício, melhoria 

continua. 
 

R3 (assistente 
administrativo) 

- Padronização dos processos; 
- Busca pela melhoria contínua das atividades; 
- Análise periódica dos resultados obtidos e criação 
de plano de ação para melhorá-los. 

Padronização dos 
processos, melhoria 
contínua, plano de 

ação. 
Fonte: dados da pesquisa, 2013. 

 

Sublinha-se que os principais resultados da implantação mencionados foram: 

desenvolvimento da visão estratégica, focando a qualidade de produtividade; os 

indicadores que visam evidenciar a satisfação dos clientes; a padronização de 

processos; e a melhoria contínua da qualidade. 

Sendo assim, o DSC para esta questão: quais os principais resultados da 

implantação - engloba desenvolvimento, visão estratégica, qualidade, pesquisas, 
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indicadores, produtividade, menos desperdício, melhoria contínua, padronização dos 

processos, melhoria contínua e  plano de ação. 

 

• Empresa 03: Empresa Ômega Ltda. 

 

No QUADRO 43 é conhecida a opinião dos entrevistados sobre quais são os 

pressupostos da Norma ISO 9001:2008 no seu ramo de atuação. 

 

QUADRO 43 - Pressupostos da Norma ISO 9001:2008 no seu ramo de atuação: Empresa 
Ômega Ltda, segundo os respondentes 

Respondentes Expressões-chave Ideia central 
R1 (despachante)  Apenas os procedimentos da ISO que devem encaixar nos 

procedimentos da empresa. 
Procedimentos. 

R2 (motorista) Controle de qualidade. Controle, qualidade. 
R3 (cobrador) A empresa cobra mais o melhor atendimento, o uniforme 

padrão e o compromisso com os horários. 
 

Melhor atendimento, 
uniforme padrão, 

compromisso. 
Fonte: dados da pesquisa, 2013. 

 

Os pressupostos da Norma ISO 9001:2008 citados foram os procedimentos 

que precisam de alinhamento com os padrões da empresa, por exemplo, controle da 

qualidade, melhoria do atendimento, compromisso com os horários e com a 

padronização do uniforme. 

Atribui-se o DSC para esta questão: quais os pressupostos da Norma ISO 

9001:2008 no seu ramo de atuação - a procedimentos, controle, qualidade, melhor 

atendimento, uniforme padrão e compromisso com os horários. 

  A opinião dos respondentes sobre o que levou a empresa a buscar a 

certificação da ISO 9001:2008 é apresentada no QUADRO 44. 

 

QUADRO 44 – Fatores que levaram a empresa a buscar a certificação da ISO 9001:2008: 
Empresa Ômega Ltda., segundo os respondentes 

Respondentes Expressões-chave Ideia central 
R1 (despachante) Uma questão de padronização de serviço. Padronização. 
R2 (motorista) Vantagens para a empresa. Vantagens 

empresariais. 
R3 (cobrador) Mais comprometimento com os usuários e com os 

próprios funcionários. A vantagem para a empresa no 
mercado. 

Comprometimento, 
vantagem no mercado. 

Fonte: dados da pesquisa, 2013. 

 

Para os respondentes, são importantes a padronização do serviço, 

comprometimento com os usuários e suas respectivas vantagens frente ao mercado. 



 

 

113 

Percebe-se que os DSCs para a questão: o que levou a empresa a buscar a 

Certificação ISO 9001:2008 - foram padronização do serviço, vantagens 

competitivas e comprometimento. 

No QUADRO 45 é exibida a opinião dos respondentes sobre como a ISO 

9001:2008 foi planejada. 

 

QUADRO 45 - Como a ISO 9001:2008 foi planejada: Empresa Ômega Ltda., segundo os 
respondentes 

Respondentes Expressões-chave Ideia central 
R1 (despachante) Através de reuniões. Reuniões. 
R2 (motorista) Não trabalhava na empresa nessa época. Não trabalhava na empresa. 
R3 (cobrador) Não trabalhava na empresa nesse período. Não trabalhava na empresa. 

Fonte: dados da pesquisa, 2013. 

 

O único entrevistado que participou do planejamento da ISO 9001:2008 

destacou as reuniões que aconteceram no decorrer do planejamento. Os demais 

não trabalhavam na empresa na época do planejamento. 

Desta maneira, os DSCs para esta questão foram: DSC positivo - reuniões; 

DSC negativo: não trabalhava na empresa. 

 A opinião dos respondentes sobre como se deu a implantação da ISO 

9001:2008 pode ser encontrada no QUADRO 46. 

 

QUADRO 46 - Como se deu a implantação da ISO 9001:2008: Empresa Ômega Ltda., segundo 
os respondentes 

Respondentes Expressões-chave Ideia central 
R1 (despachante) Informações foram passadas alertando como 

seria o novo funcionamento e como as 
pessoas deveriam se comportar. 

Informações, novo funcionamento, 
como as pessoas deveriam se 

comportar. 
R2 (motorista) Quando entrei na empresa, já tinha a ISO. Já tinha a ISO. 
R3 (cobrador) Não trabalhava na empresa nesse período. Não trabalhava na empresa. 

Fonte: dados da pesquisa, 2013. 

  

Dois respondentes disseram que não trabalhavam na empresa quando se deu 

a implantação da ISO 9001:2008. O que participou da implantação declarou a 

importância de informações sobre o novo funcionamento da empresa e do novo 

comportamento dos colaboradores. 

 Os DSCs para esta questão foram: DSC positivo - informações, novo 

funcionamento e como deveriam se comportar; DSC negativo: não trabalhava na 

empresa.  
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Acompanha-se no QUADRO 47 o que os respondentes conhecem sobre 

como aconteceram os treinamentos dos empregados com a ISO 9001:2008. 

 

QUADRO 47 - Como aconteceram os treinamentos dos empregados com a ISO 9001:2008: 
Empresa Ômega Ltda, segundo os respondentes 

Respondentes Expressões-chave Ideia central 
R1 (despachante) Não houve treinamento. 

 
Não houve treinamento. 

R2 (motorista) Não trabalhava na empresa na época da 
implantação da ISO. 

Não trabalhava na empresa. 

R3 (cobrador) Não trabalhava na empresa nesse período. 
 

Não trabalhava na empresa. 

Fonte: dados da pesquisa, 2013. 

 

A maioria dos respondentes mencionou que não trabalhava na empresa na 

época da implantação da ISO 9001:2008.  O funcionário que trabalhava na empresa 

no período da implantação disse que não houve treinamentos dos funcionários com 

a ISO 9001:2008. 

Entende-se que o DSC para esta questão é negativo: não houve treinamento 

e não trabalhava na empresa na época da implantação. 

O QUADRO 48 retrata a opinião dos respondentes sobre a implantação da 

Norma ISO 9001:2008 estar alinhada com o planejamento estratégico da empresa. 

 

QUADRO 48 - Alinhamento da Norma ISO 9001:2008 com o planejamento estratégico da 
Empresa Ômega Ltda., segundo os respondentes 

Respondentes Expressões-chave Ideia central 
R1 (despachante) Sim, pelo que entendemos, a qualidade da empresa 

deve estar de acordo com a ISO. 
Qualidade da empresa, 
de acordo com a ISO. 

R2 (motorista) Acho que sim; as empresas não jogam para perder; 
alguma vantagem elas buscam. 

As empresas não jogam 
para perder, vantagem. 

R3 (cobrador) Tem um pouco. Por causa das mudanças dos 
quadros dos horários e algumas reclamações que a 
empresa recebeu. 

Tem um pouco, 
mudanças,  

reclamações. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

A implantação da Norma ISO 9001:2008 está alinhada com o planejamento 

estratégico da empresa, observando-se que a qualidade organizacional deve estar 

adequada à ISO 9001:2008. Sucessivamente, ao implementar um SGQ, a mesma 

obteve mudanças nos seus quadros de horários e no recebimento de reclamações, 

ou seja, busca por melhoria da qualidade. 
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Os DSCs para esta questão foram: qualidade da empresa, de acordo com a 

ISO, as empresas não jogam para perder, vantagem, tem um pouco, mudanças e 

reclamações.  

O QUADRO 49 mostra como os entrevistados interpretam como a empresa 

avalia seu nível de competitividade após a implantação da ISO 9001:2008. 

 

QUADRO 49 - Como a empresa avalia seu nível de competitividade após a implantação da ISO 
9001:2008: Empresa Ômega Ltda., segundo os respondentes 

Respondentes Expressões-chave Ideia central 
R1 (despachante) Ficou mais competitiva. Mais competitiva. 
R2 (motorista) Não trabalhava na empresa na época da 

implantação da ISO. 
Não trabalhava na empresa. 

R3 (cobrador) Não trabalhava na empresa nesse período. Não trabalhava na empresa. 
Fonte: dados da pesquisa, 2013. 

 

Apenas um respondente mencionou que a empresa ficou mais competitiva 

após a implantação da ISO 9001:2008, pois os demais não trabalhavam na época 

da implantação. 

Assim sendo, os DSCs para esta questão foram: DSC positivo - como a 

empresa avalia seu nível de competitividade após a implantação da ISO 9001:2008 - 

ficou mais competitiva; DSC negativo: como a empresa avalia seu nível de 

competitividade após a implantação da ISO 9001:2008 - não trabalhava na empresa. 

 Sobre como se encontra o grau de divulgação da política da ISO 9001:2008 

pode ser visto no QUADRO 50. 

 

QUADRO 50 - Como se encontra o grau de divulgação da política da ISO 9001:2008: Empresa 
Ômega Ltda, segundo os respondentes 

Respondentes Expressões-chave Ideia central 
R1 (despachante) Por determinado tempo houve divulgação; agora não 

ouvimos falar mais sobre a ISO. 
 

Por determinado tempo, 
agora não ouvimos falar 

mais sobre ISO. 
R2 (motorista) Não ouço falar; antes ouvíamos falar sobre a ISO; 

agora não ouço falar mais. Eu achei que a ISO já 
teria acabado. 

Não ouço falar, antes 
ouvíamos falar sobre a 

ISO. 
R3 (cobrador) Atualmente não tem nenhuma divulgação da política 

da ISO 9001:2008; o que teve foi até meados de 
2010. 

Atualmente não tem 
nenhuma divulgação. 

Fonte: dados da pesquisa, 2013. 

 

Os respondentes enfatizaram que não existe divulgação da política da ISO 

9001:2008; anteriormente, até meados do ano de 2010, ainda existia. 
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Atribuem-se ao DSC para esta questão: como se encontra o grau de 

divulgação da política da ISO 9001:2008 - ouvíamos falar anteriormente, não ouço 

falar sobre a ISO e atualmente não tem divulgação.  

No QUADRO 51 encontra-se a opinião dos respondentes sobre o grau de 

envolvimento de todos os colaboradores com a ISO 9001:2008. 

 

QUADRO 51 - Grau de envolvimento de todos os colaboradores com a ISO 9001:2008: Empresa 
Ômega Ltda., segundo os respondentes 

Respondentes Expressões-chave Ideia central 
R1 (despachante) Não temos envolvimento diretamente com a ISO. O 

nosso envolvimento é com a empresa, com a 
prestação de serviço.  

Não temos envolvimento 
diretamente com a ISO. 

R2 (motorista) É difícil falar; meu trabalho é externo; só vou à 
empresa para buscar o ônibus e depois volto para a 
garagem. 

Meu trabalho é externo. 

R3 (cobrador) Eu não vejo por que o meu trabalho é externo; a 
gente não tem tanto envolvimento. 

Meu trabalho é externo, não 
tem tanto envolvimento. 

Fonte: dados da pesquisa, 2013. 

 

 Segundo as respostas, não existiu envolvimento de todos os colaboradores 

com a ISO 9001:2008. Os trabalhos que eles realizam são externos e o 

envolvimento é com a empresa, com a prestação de serviço. 

Os DSCs para esta questão: qual o grau de envolvimento de todos os 

colaboradores com a ISO 9001:2008 - foram não temos envolvimento diretamente 

com a ISO, meu trabalho é externo e não tem tanto envolvimento. 

O QUADRO 52 compila a opinião dos respondentes sobre os pontos 

negativos e positivos da implantação da Norma ISO 9001:2008. 

 

QUADRO 52 - Os pontos negativos e positivos da implantação da Norma ISO 9001:2008: 
Empresa Ômega Ltda., segundo os respondentes 

Respondentes Expressões-chave Ideia central 
R1 (despachante) Ponto positivo é a padronização do serviço e ponto 

negativo não consigo relatar. 
 

Ponto positivo é a 
padronização do serviço e 

ponto negativo não 
consigo relatar. 

R2 (motorista) Positivo: a qualidade da manutenção da empresa; e 
a empresa se preocupa com a prestação do serviço. 
Negativo: antes eles cobravam muito a melhoria da 
qualidade, agora não cobram mais. 

Ponto positivo: a qualidade 
da manutenção da 

empresa. Ponto negativo: 
a ausência de cobrança. 

R3 (cobrador) Não trabalhava na empresa nesse período. 
 

Não trabalhava na 
empresa. 

Fonte: dados da pesquisa, 2013. 
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A respeito dos pontos positivos da implantação, dois respondentes citaram 

padronização do serviço e qualidade da manutenção da empresa. O ponto negativo 

da implantação é a ausência da cobrança de melhoria da qualidade. 

Então, os DSCs para esta questão: DSC positivo - quais os pontos negativos 

e positivos da implantação da Norma ISO 9001:2008 - foram padronização de 

serviço, qualidade de manutenção da empresa e ausência de cobrança de melhoria; 

DSC negativo: não trabalhava na empresa. 

A opinião dos respondentes sobre as principais dificuldades e facilidades na 

implantação da ISO 9001:2008 é demonstrada no QUADRO 53. 

 

QUADRO 53 - Principais dificuldades e facilidades na implantação da ISO 9001:2008: Empresa 
Ômega Ltda., segundo os respondentes 

Respondentes Expressões-chave Ideia central 
R1 (despachante) Dificuldades são adaptações aos usos de novos 

formulários. 
Facilidade: acho que foi tranquila a implantação por 
causa da forma que a empresa trabalhava 
anteriormente; não foi preciso fazer grandes 
mudanças. 

Dificuldades: adaptações aos 
usos de novos formulários. 

Facilidade: forma de trabalho 
da empresa anteriormente ao 

período de implantação. 

R2 (motorista) Não trabalhava na empresa na época da 
implantação da ISO. 

Não trabalhava na empresa. 

R3 (cobrador) Não trabalhava na empresa nesse período. Não trabalhava na empresa. 
Fonte: dados da pesquisa, 2013. 

 

Apenas um entrevistado trabalhava na empresa na época da implantação e o 

mesmo relatou que as dificuldades para implantação foram adaptações aos usos de 

novos formulários e a facilidade de implantação foi a forma como a empresa já 

trabalhava anteriormente.  

 Obtiveram-se os DSCs para esta questão: DSC positivo - quais as principais 

dificuldades e facilidades na implantação da ISO 9001:2008 - adaptação aos novos 

formulários e não trabalhava na empresa; DSC negativo: não trabalhava na 

empresa. 

Pode-se notar no QUADRO 54 o que os respondentes opinam sobre como a 

Norma ISO 9001:2008 é avaliada e acompanhada. 
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QUADRO 54 - Como a Norma ISO 9001:2008 é avaliada e acompanhada: Empresa Ômega Ltda., 
segundo os respondentes 

Respondentes Expressões-chave Ideia central 
R1 (despachante) Periodicamente, a empresa faz avaliação. Acontece 

a auditoria; os representantes da ISO fazem 
avaliação em todos os setores da empresa.  

Periodicamente acontece a 
auditoria. 

R2 (motorista) Meu trabalho é externo; não tenho como avaliar. Meu trabalho é externo. 
R3 (cobrador) Não tem como eu falar; o meu serviço é externo. Meu serviço é externo. 

Fonte: dados da pesquisa, 2013. 

 

Verifica-se que dois respondentes realizam trabalho externo e apenas um 

reconhece que a ISO é acompanhada em auditoria periódica. 

DSCs para esta questão: DSC positivo - como a Norma ISO 9001:2008 é 

avaliada e acompanhada - auditoria periódica; DSC negativo - como a Norma ISO 

9001:2008 é avaliada e acompanhada - meu serviço é externo. 

O QUADRO 55 disponibiliza a opinião dos entrevistados sobre as estratégias 

adotadas para a correção de não conformidades com a Norma ISO 9001:2008. 

 

QUADRO 55 - As estratégias adotadas para a correção de não conformidades com a Norma 
ISO 9001:2008: Empresa Ômega Ltda., segundo os respondentes 

Respondentes Expressões-chave Ideia central 
R1 (despachante) Diretamente, eu não vi nenhum caso específico. A 

minha área é externa; deveria perguntar às pessoas 
internas da empresa. 

Não vi nenhum caso 
específico; minha área 

é externa. 
R2 (motorista) Não vejo nenhuma estratégia. Não vejo. 
R3 (cobrador) Não são comentadas com a gente. Não são comentadas. 

Fonte: dados da pesquisa, 2013. 

 

De acordo com as respostas, não houve estratégia adotada para correção da 

Norma ISO 9001:2008. 

Compreende-se que os DSCs para esta questão: como a Norma ISO 

9001:2008 é avaliada e acompanhada – foram nenhum caso específico, não vejo e 

não são comentadas. 

No QUADRO 56 conhece-se a opinião dos respondentes sobre as principais 

mudanças ocorridas em relação a planejamento e organização: estrutura, processos 

e RH, controle e direção. 
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QUADRO 56 - Principais mudanças ocorridas em relação a planejamento e organização: 
estrutura, processos e RH, controle e direção: Empresa Ômega Ltda., segundo 
os respondentes 

Respondentes Expressões-chave Ideia central 
R1 (despachante) Planejamento: melhorou. 

Organização (estrutura, processos e RH): 
Estrutura: a empresa está em mudança de estrutura; 
houve melhoria, mais investimento. 
Processos: houve mudança de administração e não foi 
boa. 
RH: a empresa trabalhava com indicações para novos 
funcionários; agora é somente a psicóloga da empresa 
que faz recrutamento; a mesma não aceita sugestão. 
Controle: houve melhoria; a administração é que está 
ruim. Não tem influência da ISO. 
Direção: a administração está ruim, o nível de 
reclamação está alto, principalmente nos últimos dois 
anos. 
Não trabalhava na empresa na época da implantação da 
ISO. 

Melhoria no 
planejamento, mais 

investimento na 
estrutura, mudança  
de administração e 

não foi boa,  no RH, a 
psicóloga da empresa 
que faz recrutamento, 
melhoria controle, a 

direção e   
Administração da 

empresa está ruim, 
principalmente nos 
últimos dois anos. 
Não trabalhava na 

empresa na época da 
implantação da ISO. 

R3 (cobrador) Não trabalhava na empresa nesse período. 
 

Não trabalhava na 
empresa. 

Fonte: dados da pesquisa, 2013. 

 

Ressalta-se que apenas um respondente apurou melhorias no planejamento e 

na estrutura da empresa e qualificou de maneira negativa o RH, o controle e a 

direção da mesma. Houve insatisfação do colaborador com a administração da 

empresa (sem influência da ISO 9001:2008). 

Os demais entrevistados não trabalhavam anteriormente na empresa e por 

isso não conseguem mensurar as modificações ocorridas após a implantação da 

ISO 9001:2008. 

Os DSCs para esta questão: DSC positivo - quais as principais mudanças 

ocorridas em relação a planejamento e organização: estrutura, processos e RH, 

controle e direção - foram melhoria no planejamento, mais investimento na estrutura 

e melhoria de controle; DSC negativo - quais as principais mudanças ocorridas em 

relação a planejamento e organização estrutura, processos e RH, controle e direção 

– foram a administração da empresa está ruim, principalmente nos últimos dois 

anos, a psicóloga da empresa que faz recrutamento e não trabalhava na empresa na 

época da implantação. 

O QUADRO 57 apresenta a opinião dos respondentes sobre os principais 

resultados da implantação. 
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QUADRO 57 - Os principais resultados da implantação da Norma ISO 9001:2008:  Empresa 
Ômega Ltda, segundo os respondentes 

Respondentes Expressões-chave Ideia central 
R1 (despachante) A melhoria dos formulários; os mesmos são 

codificados e arquivados e, se precisar depois, é 
apenas buscar no arquivo, não tem como ficar 
misturado.  A questão de padronização é importante. 

Melhoria dos 
formulários, codificados, 

arquivados, 
padronização. 

R2 (Motorista) Não trabalhava na empresa na época da implantação 
da ISO. Mas lembro que alguns amigos trabalhavam 
nesta empresa e os mesmos tinham problemas com 
os ônibus que trabalhavam. Hoje, digo que a melhoria 
aconteceu na manutenção da frota dos ônibus. 

Melhoria na manutenção 
da frota dos ônibus. 

R3 (cobrador) Eu não trabalhava na empresa nesse período. Eu 
posso disser que, na época, eu era usuário da 
empresa em que atualmente trabalho e vi que houve 
melhoria no processo de manutenção dos ônibus. 

Melhoria no processo de 
manutenção dos ônibus. 

Fonte: dados da pesquisa, 2013. 

 

Os respondentes referiram melhoria dos formulários e arquivos, padronização 

e melhoria na manutenção da frota de ônibus como principais resultados da 

implantação da ISO. 

Analisa-se o DSC para esta questão: quais os principais resultados da 

implantação - melhoria dos formulários, codificados, arquivados, padronização e 

melhoria na manutenção da frota de ônibus. 

 

4.4 Discussão dos resultados 

 

Em relação ao primeiro objetivo específico - identificar os principais 

pressupostos da Norma ISO 9001:2008 -, todos os respondentes das empresas 

destacaram os formulários, organização, planejamento, ferramentas, check list, 

atividades procedimentadas, padronização, qualidade, controle, satisfação, metas 

estabelecidas, melhor atendimento, compromisso e uniforme padrão. 

Isso reflete o que Paladini (2012) e Lélis (2012) citaram: gerir a qualidade é 

conseguir executar um planejamento para ser possível fazer as coisas, selecionando 

os recursos para melhor adequação de cada ação, envolvendo custo mais baixo e 

melhor qualificação. 

  Desta forma, é importante considerar o que foi mencionado por Lélis (2012), 

que abstraiu que a gestão é uma maneira usada pelas organizações para zelar e 

gerenciar seus negócios. Sendo assim, é possível interagir com os resultados que 

foram descritos: padronização, controle, check list, formulários e melhor 

atendimento. 
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Entretanto, comparando as empresas que foram pesquisadas, infere-se que 

as empresas Alfa Ltda e Delta Ltda. tiveram número maior de pressupostos da 

Norma ISO 9001:2008 no seu ramo de atuação. 

A Empresa Ômega Ltda. é a única entre as pesquisadas que não teve a 

organização como pressuposto identificado no ramo de atuação. Foi evidenciado no 

DSC da mesma que o uniforme padrão é um pressuposto da Norma ISO 9001:2008 

no ramo de atuação, uma contradição, pois empresas que são certificadas podem 

utilizar uniformes padronizados e não adotar algum SGQ.  

 O segundo objetivo específico foi relatar quais os motivos que levaram as 

organizações a buscar a implantação da ISO 9001: 2008. Todos os respondentes 

citaram o crescimento da empresa, melhor atendimento ao cliente, melhorias 

contínuas, busca da qualidade, padronização e vantagens competitivas junto ao 

mercado. 

 Isso reflete a afirmação de Marshall Júnior (2010) de que a qualidade é uma 

estratégia importante para a continuidade das organizações no mercado competitivo.   

 Da mesma maneira, Carvalho e Paladini (2012) asseveram que os resultados 

da qualidade numa organização podem lhe assegurar privilegiadas posições no 

mercado competitivo do Brasil e do mundo. 

Ao se fazer uma comparação entre as empresas pesquisadas, é possível 

apurar que as mesmas buscaram a certificação com finalidades comuns: melhoria 

da qualidade, busca de objetivos e metas e melhor competitividade no mercado.  

Em especial para a Empresa Delta Ltda., órgão público fiscalizador, a 

obtenção da certificação é uma referência para uma atuação voltada para 

transparência, ética e responsabilidade social no decorrer da prestação de serviços. 

 O terceiro objetivo específico foi descrever de que forma foi planejada e 

implantada a ISO 9001:2008. Seis respondentes realçaram que foi por meio de 

reuniões, consultoria externa, presidência da empresa, gerência administrativa, 

envolvimento de funcionários e treinamentos. 

Esse parecer é consonante com o que reporta Zacharias (2009), que durante 

a preparação para implementação da ISO 9001:2008 é importante fazer 

treinamentos e reuniões visando ao envolvimento de toda a empresa. 

Registra-se o fato de que as empresas Alfa Ltda. e Delta Ltda., durante o 

planejamento e implantação da ISO 9001:2008, contrataram uma consultoria externa 

para auxiliar e coordenar o processo de certificação.  
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 A Empresa Ômega Ltda., no decorrer do planejamento e implantação da ISO 

9001:2008, conforme relato de um respondente, realizou reuniões, mas o mesmo 

não citou se houve a contratação de consultoria externa para auxiliar no processo 

necessário para obter a certificação. 

O quarto objetivo específico foi mencionar os pontos positivos e negativos da 

implantação da Norma ISO 9001:2008: 

 

a)  Pontos positivos foram destacados por nove respondentes, são eles: 

organização, melhorias, referência e reconhecimento do trabalho, a confiança 

que é demonstrada aos parceiros e clientes, a sincronização da qualidade 

dos projetos e dos funcionários, procedimentação e padronização das 

atividades, utilização das ferramentas da qualidade, controles, execuções, 

melhoria contínua da qualidade da empresa, padronização e normatização 

das atividades.        

b)  Pontos negativos foram destacados apenas por dois respondentes: o 

primeiro, que exerce a função de motorista na Empresa Ômega, declarou que 

a empresa cobrava melhorias antes da implantação da ISO 9001:2008 e 

atualmente não existe mais cobrança. O segundo, que exerce a função de 

auxiliar de desenho, revelou que os formulários da empresa adotados com o 

padrão ISO 9001:2008 precisam de melhoria na funcionalidade e na 

qualidade das informações. 

 

Sobre os pontos positivos da implantação da ISO 9001:2008, Carvalho e 

Paladini (2012) reforçaram que a certificação permite que a organização esteja 

sempre buscando melhoria nos seus processos produtivos e administrativos. Para 

os autores, as ferramentas da qualidade exercem, com o passar do tempo, 

importante função na aplicabilidade dos princípios da gestão da qualidade. 

Outro reflexo dos pontos positivos, segundo Marshall Júnior (2010), é que o 

controle gerencial seja denominado e padronizado por todas as pessoas que o 

utilizam na organização. 

Comparando os pontos positivos e negativos da implantação da Norma ISO 

9001:2008, observa-se que um funcionário da empresa Alta Ltda. mencionou que os 

formulários utilizados pela Norma ISO 9001:2008 não são tão formais. 

Quanto a esse aspecto, Leite (2005) reconhece que a implantação da ISO 
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9001:2008 causa burocratização e volume excessivo de documentos e que a 

obediência excessiva pode gerar falta de questionamentos e críticas. 

É necessário que a auditoria de certificação verifique a veracidade, 

formalidade e aplicabilidade dos formulários e procedimentos que visam manter a 

conformidade com a Norma ISO 9001:2008, mas sem impossibilitar a capacidade de 

a organização ser inovadora e flexível. 

 Ainda sobre os pontos negativos, Zacharias (2009) acrescenta que muitas 

organizações acham que o resultado foi alcançado quando conseguem a 

certificação. Ter a certificação é apenas o começo de um longo processo contínuo 

de melhoria da qualidade. 

Da mesma maneira, Mello (2011) acredita que a qualidade, uma vez 

implantada, deve ter a continuidade de melhoria e requer esforço da organização. O 

sistema da qualidade precisa ser sustentável e contínuo no âmbito empresarial. 

O quinto objetivo específico foi citar como a Norma ISO 9001:2008 é avaliada 

e acompanhada. As empresas Delta Ltda., Alfa Ltda. e apenas um funcionário da 

Empresa Ômega Ltda. citaram que são utilizados os procedimentos de auditorias, 

reunião interna e também orientação de uma consultoria externa, além de registros, 

controles, mensuração e avaliação para acompanhamento da Norma ISO 

9001:2008. 

 Os funcionários da Empresa Ômega Ltda. trabalham fazendo serviços 

externos e dois terços disseram que não conseguem avaliar como a norma é 

avaliada e acompanhada. Desta maneira, o desconhecimento dos mesmos em 

relação ao acompanhamento e à avaliação da Norma ISO 9001:2008, por parte dos 

funcionários dessa empresa, não pode ser justificado pelo trabalho externo que é 

realizado por eles. 

Segundo Zacharias (2009), toda organização deve ter um coordenador de 

implementação do SGQ. Algumas pessoas o chamam de representante da direção, 

tendo a função de fazer reuniões e treinamentos com todos os colaboradores, além 

de divulgar e gerenciar a política da qualidade ISO 9001:2008. 

O resultado da pesquisa com a Empresa Ômega Ltda. relaciona-se à 

afirmação de Zacharias (2009) de que a diretoria da empresa precisa ter 

compromisso com a qualidade e promover a interação de todos os funcionários, 

tanto internos e externos. 

Quanto às principais mudanças ocorridas nas empresas a partir da 
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implantação da Norma ISO 9001:2008 (último objetivo específico), os resultados 

foram os seguintes: 

 

a) Planejamento: houve melhoria a partir da criação de formulários, planos de 

ação e cronogramas. Ao se observar as mudanças ocorridas no planejamento, 

destaca-se sua interação com a afirmação de Marshall Júnior (2010) de que 

planejar é fazer o desdobramento das metas, representar os requisitos do 

cliente e estabelecer objetivos e metas para serem alcançados.   

b) Organização (estrutura, processo e RH): melhoraram e aumentaram os 

investimentos na estrutura, organizando-a melhor e definindo-a com 

entendimento das atividades por todas as áreas. Isso permitiu capacitar e 

treinar os funcionários para executarem suas atividades. Sendo assim, é 

possível observar a interação que acontece com a afirmação de Lélis (2012), 

quando o mesmo preconizou que as fases de uma organização não são 

individualizadas, pois uma função é dependente da outra e o objetivo 

empresarial é único. A maioria das respondentes indicou de maneira direta as 

mudanças ocorridas na organização das empresas, sem destacar estrutura, 

processos e RH, porque os mesmos não são independentes e o resultado de 

um reflete diretamente no outro. 

c) Controle: houve melhoria no controle, permitindo um funcionário sair e outro 

entrar e o serviço ter continuidade. Os controles dos documentos internos e 

externos ficaram vigentes, atualizados, planejados, controlados por prazos, 

desenvolvidos e acompanhados por resultados. Desta forma, os resultados 

concernentes ao controle nas organizações têm ligação com o parecer de 

Lélis (2012) de que as ferramentas da qualidade foram criadas para controlar 

os processos e acompanhar a continuidade da busca contínua por qualidade. 

d) Direção: a participação e o envolvimento da diretoria com os colaboradores 

aumentaram, permitindo o desenvolvimento de análises críticas, resultando na 

melhoria da qualidade e evitando o retrabalho. A mudança ocorrida nas 

diretorias relaciona-se aos achados de Zacharias (2009), que apurou que a 

coordenação para gerenciar e controlar uma organização, no tocante à 

qualidade, deve partir dos diretores e de sua interação com os colaboradores. 

Nesse sentido, Mello (2011) também referencia que os administradores e 

empreendedores de várias posições hierárquicas necessitam fazer a 
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aplicabilidade da gestão da qualidade. 

 

Na Empresa Ômega, um caso separado, verificou-se insatisfação de um 

colaborador com a direção; o mesmo deixou claro que a ISO não é responsável por 

essa situação e que a administração é que está com alto índice de rejeição. 

As empresas Alfa Ltda. e Delta Ltda. são as que possuem mais 

comprometimento com a Certificação ISO 9001:2008, tendo em vista que seus 

colaboradores participam periodicamente de reuniões e auditorias da qualidade, 

conhecem os processos de avaliação, acompanhamento e envolvimento da ISO 

9001:2008. 

Em contradição, todos os funcionários da Empresa Ômega Ltda. afirmaram 

que não possuem envolvimento com a Certificação ISO 9001:2008. Concluiu-se, 

ainda, que esta é a única das empresas pesquisadas que atualmente não possui 

divulgação da política da qualidade ISO 9001:2008 e, no processo de implantação 

da certificação, não fez qualquer treinamento com os colaboradores. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O objetivo geral deste trabalho foi analisar o impacto da implantação da 

Norma ISO 9001:2008 na gestão de empresas do setor de prestação de serviços.  

O objetivo foi alcançado, tendo em vista que todos os respondentes 

reconheceram que os impactos da implantação da Norma ISO 9001:2008 estão 

relacionados à organização, gestão e planejamento, crescimento e desenvolvimento, 

estabelecimento de normas, melhoria contínua, ampliação da visão estratégica, 

obtenção e mensuração de pesquisas que refletem indicadores importantes para 

aumento de produtividade, manutenção de equipamentos e diminuição de 

desperdícios, padronização de processos, planos de ação e melhoria dos 

formulários e arquivos.  

Apenas dois respondentes, um funcionário da Empresa Ômega e um da 

Empresa Alfa, destacaram pontos negativos da Certificação ISO 9001:2008, 

respectivamente, a ausência da cobrança por melhoria de qualidade após a 

implantação da ISO 9001:2008 e a falta de funcionalidade e qualidade de 

informações dos formulários padronizados de acordo com o processo.  

Esses aspectos positivos e negativos que foram relacionados são importantes 

para as organizações, permitindo-as orientar, monitorar seus resultados e buscar 

constantemente a melhoria contínua da qualidade organizacional. 

Um sistema eficiente de gestão da qualidade é importante e permite às 

organizações que têm um verdadeiro compromisso com a qualidade buscar 

constantemente melhorias no planejamento, organização, controle e direção. 

No decorrer da pesquisa houve dificuldade para encontrar empresas 

certificadas com a ISO 9001:2008 que pudessem abrir as portas para a realização 

das entrevistas. Observa-se que muitos gestores de organizações temem que, ao 

serem entrevistados, alguma estratégia empresarial possa ser revelada e 

posteriormente divulgada para a concorrência. 

Outra dificuldade que foi encontrada para a realização da pesquisa foi 

encontrar as pessoas que realmente participaram de todo o processo de 

implantação da Norma ISO 9001:2008 na empresa. Algumas participaram e, 

posteriormente, receberam propostas de outras empresas e até mesmo pediram 
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desligamento da empresa e acabaram saindo da organização.  

Sendo assim, as pessoas que participaram da implantação da Norma ISO 

9001:2008 são ex-funcionários e não estão mais envolvidos com a empresa, 

dificultando, dessa forma, entrevistar as pessoas que participaram da implantação 

da ISO 9001:2008 e poderiam enriquecer as entrevistas. 

A abrangência da ISO 9001:2008 é muito grande, sendo um assunto discutido 

em todo o planeta. Assim, a organização que adota o padrão ISO 9001:2008 deve 

sempre buscar inovações devido às diferenças culturais da qualidade que existem 

em diversos países do mundo. 

Algumas empresas demonstram mais compromisso com a gestão da 

qualidade empresarial, sendo o exemplo das Empresas Alfa Ltda. e Delta Ltda., que 

possuem consultoria externa que é responsável pela manutenção da Norma ISO 

9001:2008.  

Após obtenção da certificação, a organização deve fazer acompanhamento 

de todo o processo de gestão da qualidade, utilizando as ferramentas da qualidade 

para que elas possam realmente ser úteis como indicadores importantes do 

processo de continuidade da melhoria da qualidade organizacional, desenvolvimento 

e aprimoramento dos envolvidos com a ISO 9001:2008 (podendo ser gestores, 

funcionários e até mesmo parceiros), direta ou indiretamente engajados nas 

negociações comerciais. 

Em relação aos outros países do mundo, o Brasil possui reduzido número de 

empresas certificadas ISO 9001:2008. Então, esta pesquisa acrescenta 

conhecimentos ao trazer novas percepções sobre a maneira pela qual a qualidade é 

definida, adotada e gerenciada em outras culturas do mundo e como a gestão de RH 

pode ser gerenciada e melhorada nas organizações. 

Como limitações deste trabalho, citam-se: as pessoas entrevistadas foram 

funcionários das organizações e o próprio proprietário da empresa não participou da 

pesquisa. Os resultados foram avaliados a partir das percepções dos respondentes, 

não incluindo as observações dos empresários, presidentes das organizações e 

auditores que trabalham fazendo a implantação da ISO 9001:2008 em empresas de 

diversos setores.  

Geralmente, as empresas certificadas possuem um representante da direção 

que tem a função de fazer a manutenção contínua da ISO 9001:2008. Por isso, ele 

teme que uma entrevista que avalie e mostre defeitos da certificação da qualidade 
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possa gerar sua demissão da organização. Desta forma, observa-se mais uma 

barreira que impede a realização de entrevistas nas empresas. 

Como sugestões para trabalhos futuros, aconselham-se: 

 

a) Elaborar pesquisa que busque avaliar empresas certificadas que pertencem 

ao setor comercial e industrial, pois este estudo atuou apenas no setor de 

prestação de serviços, ficando restritas as informações de outros setores da 

economia brasileira. 

b) Investigar outros modelos de sistema de gestão da qualidade e avaliar a 

interação que pode acontecer entre os mesmos e a ISO 9000, ISO 9001, ISO 

9004, ISO 19011 e ISO 14001. 

c) Construir uma pesquisa que procure evidenciar qual é a seção da Norma ISO 

9001 que apresenta deficiências. Desta forma, ao levantar as deficiências, o 

próximo passo seria ouvir a opinião de gestores e colaboradores das 

organizações certificadas para encontrar a solução adequada para a melhoria 

do SGQ. 

d) Desenvolver uma pesquisa que busque levantar as diferenças entre empresas 

que são certificadas e aquelas que não possuem algum SGQ. 

e) Fazer uma pesquisa que tenha o objetivo de avaliar como as empresas fazem 

a manutenção do SGQ e identificar como elas se preparam para a auditoria de 

recertificação. 

f) Conduzir uma pesquisa que busque identificar as políticas e as culturas 

organizacionais utilizadas para introduzir uma interação entre o SGQ e os 

colaboradores das empresas. 

g) Realizar uma pesquisa com maior número de pessoas que trabalham com 

Certificação ISO 9001:2008. Um estudo quantitativo possibilitaria ouvir 

opiniões de pessoas que ocupam posições hierárquicas bem diferentes nas 

organizações. 

h) Realizar um trabalho com empresas certificadas em diferentes estados do 

Brasil, procurando verificar como a cultura da qualidade pode gerar 

divergências na relação entre empregador e empregados.   

i) A qualidade das empresas brasileiras encontra-se de acordo com o SBAC. 

Desta forma, é interessante pesquisar outros padrões brasileiros de qualidade 

de acordo com os demais padrões de outros órgãos reguladores da ISO 
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9001:2008 em outros países do mundo. 

j) Pesquisar como a Norma ISO 9001:2008, a partir de seus pressupostos, 

poderia melhorar a auditoria contábil e o controle financeiro das empresas, 

permitindo evitar fraudes e maximizar os lucros. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – CARTA-CONVITE   

 

FUNDAÇÃO PEDRO LEOPOLDO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO 

 

 

Prezado(a), 

 

Estamos realizando uma pesquisa sobre “O IMPACTO DA IMPLANTAÇÃO 

DA NORMA ISO 9001:2008 NA GESTÃO DE EMPRESAS DO SETOR DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BELO HORIZONTE”. O objetivo principal é 

identificar as principais mudanças ocorridas nas empresas a partir da implantação da 

norma. 

Esta pesquisa destinada à dissertação de mestrado está sendo realizada 

junto aos profissionais que trabalham em empresas que possuem Certificação ISO 

9001:2008. Desta forma, por meio deste objeto de pesquisa será possível identificar 

as mudanças acontecidas nas empresas a partir da implantação da norma e verificar 

como a Certificação ISO 9001:2008 é avaliada e acompanhada continuamente. 

 Contando com a colaboração de todos, colocamo-nos à inteira disposição 

para quaisquer informações que forem necessárias. 

 

 

Flamarion Jarbas de Miranda           Ester Eliane Jeunon 

       Mestrando        Orientadora 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DA ENTREVISTA COM PROFISSIONAIS QUE 

TRABALHAM EM EMPRESAS COM CERTIFICAÇÃO ISO 

9001:2008 NO SETOR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

Caracterização da empresa: 

Setor: 

Tempo no mercado: 

Localização: 

Principais produtos e serviços: 

Tempo de implantação da ISO 9001:2008 

Histórico da empresa: 

 

Caracterização do respondente: 

Gênero: 

Cargo: 

Tempo de casa: 

Tempo na função: 

Papel na implantação da ISO 9001:2008: 

 

Perguntas: 

 

1) Quais os pressupostos da Norma ISO 9001:2008 no seu ramo de atuação? 

2) Em sua opinião, o que levou a empresa a buscar a certificação da ISO 

9001:2008? 

3) Como a ISO 9001:2008 foi planejada? 

4) Como se deu a implantação da ISO 9001:2008? 

5) Como aconteceram os treinamentos dos funcionários com a ISO 9001:2008? 

6) A implantação da ISO 9001:2008 está alinhada com o planejamento 

estratégico da empresa? 

7) Como a empresa avalia seu nível de competitividade após a implantação da 

ISO 9001:2008? 

8) Como se encontra o grau de divulgação da política da ISO 9001:2008? 

9) Qual o grau de envolvimento de todos os colaboradores com a ISO 

9001:2008? 
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10) Quais os pontos negativos e positivos da implantação da Norma ISO 

9001:2008? 

11) Quais as principais dificuldades e facilidades na implantação da ISO 

9001:2008? 

12) Como a Norma ISO 9001:2008 é avaliada e acompanhada? 

13) Quais as estratégias adotadas para correção da Norma ISO 9001:2008? 

14) Quais as principais mudanças ocorridas em relação a: 

A) Planejamento: 

B) Organização (estrutura, processos e RH): 

C) Controle: 

D) Direção: 

15) Quais os principais resultados da implantação? 

 

 

 

 

 

 


