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 Canção da América 
 

Amigo é coisa pra se guardar 
Debaixo de sete chaves 

Dentro do coração 
Assim falava a canção que na América ouvi 

 
Mas quem cantava chorou 

Ao ver o seu amigo partir 
Mas quem ficou, no pensamento voou 

Com seu canto que o outro lembrou 
E quem voou, no pensamento ficou 

Com a lembrança que o outro cantou 
 

Amigo é coisa para se guardar 
No lado esquerdo do peito 

Mesmo que o tempo e a distância digam "não" 
Mesmo esquecendo a canção 

O que importa é ouvir 
A voz que vem do coração 

 
Pois seja o que vier  

Venha o que vier  
Qualquer dia, amigo, eu volto 

A te encontrar 
Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar 

 
(Milton Nascimento) 
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Resumo 

O objetivo desta pesquisa foi analisar a percepção do corpo docente de uma IES 
privada do interior do Paraná sobre o projeto de implementação de um Sistema de 
Gestão da Qualidade - SGQ através da adoção dos requisitos da Norma NBR ISO 
9001:2015, na Instituição. Observa-se que a necessidade de satisfazer os alunos e 
partes interessadas em relação aos serviços ofertados conduziu a necessidade das 
IES buscarem a implementação de um SGQ. Como iniciativa de implementação na 
secretaria acadêmica da IES, foi realizado um projeto baseado na interpretação da 
NBR ISO 9001:2015, uma análise dos documentos e processos da IES com objetivo 
de cumprir cada um dos requisitos elencados na norma. A metodologia adotada foi 
um estudo de caso único desenvolvido através de pesquisa descritiva com 
abordagem qualitativa. Os dados foram coletados por meio de análise documental e 
grupo focal. Os resultados foram explorados a partir da análise de conteúdo e 
sinalizaram uma grande aprovação dos professores com a implementação do 
projeto. Concluiu-se que é primordial para o sucesso da implementação do SGQ o 
comprometimento e engajamento da alta direção e os participantes reconhecem que 
há esses itens na organização em estudo. Busca-se assim atender às expectativas 
dos alunos e partes interessadas, ter maior segurança, ofertar serviços com 
excelência em qualidade, reduzir erros e desperdício, manter a IES em estudo 
competitiva e buscar melhorias na Organização. Neste sentido para o mestrado 
profissional, esse estudo preenche os requisitos de uma pesquisa aplicada na IES 
estudada. 

Palavras-chave: Gestão da Qualidade; NBR ISO 9001:2015; Ensino Superior. IES 

privada. 

 



 
 

Abstract 

The work done in the Master's dissertation was about the project of implementation 
of the ISO 9001:2015 ABNT standard in the academic secretariat of a private college 
located in the inner Paraná state and aimed to answer the following research 
problem: What is the perception of the teacher’s body about the implementation of a 
quality management system project through the adoption of the requirements of 
ABNT ISO 9001:2015 standard regarding the academic secretariat of a private 
institution? With the increasing competition between Private Institutions and the need 
to satisfy students and interested parties regarding the services offered led to the 
need for the colleges to seek the implementation of a QMS. As an implementation 
initiative in the present institution’s academic secretariat, a project based on the 
interpretation of NBR ISO 9001:2015 was performed, with an analysis of the college 
documents and processes in order to meet each of the requirements listed in the 
standard. The methodology adopted was a unique case study developed through 
descriptive research with a qualitative approach. Data was collected through 
document analysis and a focus group. The results were analyzed for their content. 
The implementation seeks to meet the expectations of students and the interested 
parties, to have greater security, provide excellent quality service, reduce errors and 
waste, stay competitive and seek improvement in the organization. 
 

Keywords: Quality Management; NBR ISO 9001:2015; Higher Education. 
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1 Introdução 

Os primeiros cursos de ensino superior no Brasil são datados de 1808, com a 

chegada do Rei D. João VI. Segundo Saviani (2005), a presença da Corte 

Portuguesa no Rio de Janeiro causou mudanças políticas, econômicas e sociais em 

nosso país, entre elas, a criação de instituições de educação superior com vários 

cursos.  

A partir de 1850 inicia-se uma tímida expansão das instituições de ensino com foco 

nas áreas de profissões liberais e somente na década de 30, com a criação do 

Ministério da Educação, a educação superior no Brasil alavancou a organização das 

Universidades. 

A Universidade de São Paulo, criada em 1934, se tornou o divisor de águas na 

história da educação superior no Brasil. Neves (2012) destaca que, a partir de 1960, 

se deu o início do processo de expansão do ensino superior no Brasil.  

A expansão e a interiorização das instituições de ensino superior – IES, ocorreram 

com mais força na década de 1990, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (LDB) em 1996, especialmente nas instituições mantidas pela iniciativa 

privada, dando mais autonomia às Universidades e poder, para o Estado, de 

fiscalização.  

Desde 2000, o número de alunos no ensino superior mantido pela iniciativa privada 

se destaca, pois as instituições públicas não têm capacidade para atender à 

demanda existente. 

Segundo dados da Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior 

(ABMES) o país já conta com 2.407 IES, sendo que as do setor privado representam 

87,7% das instituições de educação superior do país (ABMES, 2017). Esses 

números mostram o papel estratégico do ensino superior privado na educação 

superior brasileira. 

Barros (2015) destaca que a partir da década de 90 as políticas para a educação 

superior se colocam no contexto de subordinação do país à economia global.  
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Nessa perspectiva, em virtude das consequências da globalização no cenário atual, 

como a dinamicidade presente no mercado e a acirrada concorrência, torna-se 

imperativo para as organizações adotar estratégias que proporcionem vantagens 

competitivas e permitam uma maior satisfação por parte do cliente, a redução de 

custos, maior controle e qualidade de seus processos, visando conquistar ampla 

participação no mercado. 

Nesse contexto, as IES devem ser cada vez mais competitivas, se dedicando com 

maior afinco na tarefa de implementar novos padrões de qualidade para se 

manterem no mercado. Essa exigência de qualidade parte dos próprios alunos, que 

buscam instituições com reputação, com melhor infraestrutura e com corpo docente 

qualificado (Santos, 2014). 

Com o aumento da concorrência entre as IES e a necessidade de satisfação do 

cliente/consumidor dos produtos e/ou serviços, os gestores aderem à Gestão da 

Qualidade Total (GQT) como alternativa gerencial para reorientar seus negócios. 

 Pode-se sintetizar como os principais aspectos da GQT os itens seguintes: o 

planejamento, o controle, a garantia e a melhoria da qualidade (Carvalho et al., 

2012).  

Os sistemas de gestão, em particular a gestão da qualidade, têm seu viés 

estratégico na busca pela melhoria de competitividade e produtividade, com 

objetivos claros de conquistar mercado, reduzir desperdícios, otimizar processos e a 

busca constante pela melhoria contínua. 

Nas IES, ao se adotar a gestão da qualidade, o gestor deve observar, segundo 

Xavier (1994), o comprometimento político dos dirigentes, a busca por alianças e 

parcerias, a gestão democrática, o fortalecimento e a modernização da gestão 

institucional, a racionalização e a produtividade do sistema educativo. 

As IES têm variações significativas quanto ao conceito de clientes, tecnologia, 

habilidades dos trabalhadores, estrutura e estilo de coordenação e relacionamento 

com seu ambiente externo. Isso as torna organizações complexas e, nesse contexto, 

elas têm sido cada vez mais pressionadas para adotarem abordagens gerenciais, 
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visando melhorar a sua estrutura organizacional, sendo importante definir e medir a 

sua qualidade e produtividade, e gerenciá-las.  

Segundo Zacharias (2009), a norma brasileira (NBR) International Organization for 

Standardization (ISO) – NBR ISO 9001 deve ser considerada como requisito mínimo 

para um sistema de qualidade. Nesse contexto, a implantação do Sistema de 

Gestão da Qualidade (SGQ) ISO 9001 é uma alternativa que vem sendo utilizada 

pelas IES em geral.  

O SGQ traz em sua essência auxiliar as organizações a alcançarem sucesso através 

do aumento da satisfação dos seus alunos, da motivação dos colaboradores, 

redução de desperdícios e da melhoria continuada, aumento da competitividade e, 

consequentemente, ampliação da margem de lucro da organização.  

Certificar o SGQ em uma IES é garantir o interesse no processo, é buscar alcançar 

as expectativas dos clientes internos e externos e dos stakeholders, proporcionando 

assim à organização os fatores básicos do sucesso, que são: estratégia, tecnologia 

e gestão eficazes.  

Pelo exposto, há a necessidade de se aplicar a NBR ISO 9001, para certificar a 

qualidade operacional e processual nas Instituições de Ensino Superior, numa 

perspectiva mais gerencial e operacional, do que propriamente educacional. 

A instituição em estudo, CESUL – Centro Sulamericano de Ensino Superior, 

existe há 18 anos e em toda a sua trajetória sempre primou pela excelência na 

qualidade dos seus serviços. Com o aumento da concorrência no setor e visando à 

melhoria contínua, sentiu-se, nessa IES, a necessidade de se implementar o SGQ 

Norma NBR ISO 9001 baseado em processos para o gerenciamento com o objetivo 

de melhoria da qualidade dos serviços e melhor compreensão das necessidades do 

aluno. 

O CESUL é uma Instituição de Ensino Superior paranaense, localizada na cidade de 

Francisco Beltrão, que oferta os cursos de Direito e Administração, na modalidade 

presencial, para alunos da área de abrangência do Sudoeste do Paraná e Oeste de 

Santa Catarina. 
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O corpo docente da IES é formado por 93% de mestres e doutores. O trabalho da 

equipe é de comprometimento, seriedade e dedicação, com foco na missão da 

instituição, e grande parte dos docentes possuem conhecimento pedagógico e 

administrativo, pois trabalham na IES há mais de 10 anos. 

Entretanto, autores como Zacharias (2009) ressaltam a necessidade de a direção 

estar atenta e se esforçar para dissipar quaisquer preocupações que os 

colaboradores tenham, como parte vital da estratégia gerencial ao implementar o 

SGQ (Vitiello et al., 2016). Alguns autores se preocupam com o primeiro passo da 

implementação, que deve ser de convencimento, apoio, engajamento e 

comprometimento da alta direção. Caso contrário, as resistências às mudanças se 

sobressaem e a implementação não acontece (Zacharias, 2009; Maranhão, 2009). 

Os pontos positivos e os pontos para melhoria precisam ser observados com 

atenção (Borges, 2010; Wittmann, 2011). 

Dentro dessa problemática, surge a pergunta que deverá ser respondida nesta 

pesquisa: Qual é a percepção do corpo docente de uma IES do Paraná sobre o 

projeto de implementação do Sistema de Gestão da Qualidade na IES? 

Para responder a esta questão foram definidos o objetivo geral e os objetivos 

específicos da presente pesquisa. 

1.1 Objetivo Geral 

Analisar a percepção do corpo docente sobre o projeto de implementação do SGQ 

através da adoção dos requisitos da Norma NBR ISO 9001:2015, em uma IES 

privada. 

1.2 Objetivos Específicos 
 
a) analisar as exigências da norma NBR ISO 9001:2015 e os procedimentos da 

qualidade já utilizados pela secretaria acadêmica da IES em estudo; 

b) identificar e fazer um diagnóstico das mudanças a serem implementadas pela 

norma NBR ISO 9001:2015; 

c) fazer uma análise crítica do projeto de implementação do SGQ baseado na NBR 

ISO 9001:2015 na percepção dos docentes da IES em análise.  
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1.3 Justificativa 

Um dos motivos para a concretização do estudo refere-se ao fato de ser este um 

tema atual e bastante debatido no meio acadêmico. Poderá também contribuir para 

alcançar maior satisfação, credibilidade e confiança dos stakeholders, além da 

sustentabilidade da IES, através da transparência dos processos. 

Outro motivo diz respeito à sua aplicabilidade prática e profissional, pois fornecerá 

respostas da viabilidade da implementação do SGQ baseado na NBR ISO 

9001:2015 em toda a organização, sendo que as instituições estão mais e mais 

empreendedoras, competitivas, e buscando a melhoria dos serviços ofertados para 

se sustentarem no mercado cada vez mais exigente. 

A escolha do corpo docente para a realização do grupo focal se deu devido aos 

docentes serem agentes de mudanças no ensino, formadores de opinião junto à 

comunidade acadêmica e também possuírem contato direto com o departamento da 

secretaria acadêmica.  

A justificativa pessoal para a escolha do tema está no fato de a pesquisadora ser 

diretora da IES pesquisada e fazer parte do Comitê Gestor da Qualidade – CGQ, da 

instituição. A implementação do SGQ é ação estratégica da sua diretoria. 

1.4 Estrutura da Dissertação  

Esta dissertação está estruturada em 5 capítulos, divididos da seguinte forma:  

No primeiro capítulo, tem-se a Introdução, onde são apresentadas questões 

norteadoras do tema, o problema e a pergunta de pesquisa, o objetivo geral, os 

objetivos específicos e a justificativa do trabalho.  

O segundo capítulo é constituído pelo Referencial Teórico, que oferece base a esta 

investigação, apresentando a evolução histórica da gestão da qualidade, os 

conceitos básicos, padrões ISO de qualidade, GQT em educação e no ensino 

superior e as principais normas com ênfase na NBR ISO 9001:2015.  

O terceiro capítulo apresenta a metodologia utilizada, os passos para coleta e 

análise dos dados.  
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A apresentação e análise dos resultados empíricos coletados através do grupo focal 

e da análise documental sobre o projeto de implementação encontram-se no quarto 

capítulo. 

As conclusões são realizadas no quinto capítulo. 
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2 Referencial Teórico 

Neste capítulo apresenta-se o embasamento teórico e os principais conceitos 

relativos ao tema em estudo.  

2.1 Principais conceitos de gestão da qualidade 

A gestão da qualidade pode ser definida como um conjunto de ações organizadas e 

coordenadas no gerenciamento de uma organização, objetivando a satisfação dos 

clientes internos e externos, assim como dos stakeholders.  

Observa-se que os conceitos-chave da gestão da qualidade, em um contexto geral, 

foram concebidos, esboçados, aprimorados e implementados desde a década de 

1930 nos Estados Unidos e desde os anos 40 no Japão e em vários outros países 

(Rodrigues, 2010).  

Rodrigues (2012) faz uma análise dos principais responsáveis pelo movimento da 

qualidade: para Deming, a qualidade é a capacidade de satisfazer desejos; para 

Joseph Juran, a qualidade é a adequação ao uso e a gestão da qualidade divide-se 

em três pontos denominados trilogia de Juran: planejamento, controle e melhoria. 

Por seu turno, Feigenbaum foi um dos criadores do conceito de Qualidade Total, e 

qualidade, para ele, é um conjunto de características do produto ou serviço em uso, 

as quais satisfazem às expectativas do cliente. Por fim, Philip Crosby, idealizador do 

conceito zero defeito, defende que qualidade é ir ao encontro das necessidades do 

cliente.  

Segundo Garvin (1992), há uma multiplicidade de entendimentos. O autor identifica 

cinco abordagens principais para o conceito de qualidade:  

1. é transcendental, ou seja, qualidade como sinônimo de excelência absoluta, é 

buscar alcançar o padrão mais alto. Ele salienta que “embora não possa definir 

qualidade, sabe-se o que ela é” (Garvin, 1992, p. 48 e 49);  

2. é baseada no produto: a qualidade é considerada uma variável precisa e medida, 

a diferença de qualidade corresponde à diferença de quantidade de algum atributo 

do produto;  
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3. é baseada no usuário: a qualidade está relacionada à aptidão de atender às 

necessidades e desejos do cliente, trata-se de uma análise subjetiva;  

4. é baseada na produção: a qualidade está relacionada às conformidades exigidas, 

é o grau em que um produto está dentro da conformidade;  

5. é baseada no valor: qualidade em termos de custo e preço, excelência a um preço 

aceitável. 

Para Marshall Junior, Cierco, Rocha, Mota e Leusin (2010) a definição de gestão da 

qualidade constitui um modelo de gerenciamento com objetivo de alcançar a eficácia 

e a eficiência nas instituições. Segundo esses autores, o conceito de qualidade pode 

ser desdobrado em elementos básicos que são distintos e estão inter-relacionados, 

como o desempenho, a confiabilidade, a conformidade, a durabilidade, o 

atendimento, a estética e a qualidade percebida.  

Segundo Carpinetti (2017) o que predomina nos últimos anos é a definição de 

qualidade como satisfação dos clientes, englobando adequação ao uso e 

conformidade com as especificações. A ISO adota a definição de qualidade como 

“grau no qual um conjunto de características inerentes satisfaz a requisitos” (NBR 

ISO 9000, 2015, p. 10). 

2.2 Evolução histórica da Gestão da Qualidade 

É importante ressaltar que a preocupação com a qualidade vem desde os primórdios 

da humanidade. O ser humano evolui, e assim, o conceito de qualidade também. 

Hoje tal conceito é amplo e genérico.  

Buscando na história, verifica-se que no pós-guerra elementos como o avanço 

tecnológico e a busca pela qualidade dos produtos e serviços oferecidos aos 

consumidores foram o diferencial e a oportunidade de conquista de novos mercados 

(Alvarez, 2001). 

As raízes da gestão da qualidade remontam ao sistema de guildas nos tempos 

medievais, com o status de mestre artesão, representando bens e serviços de maior 

qualidade, onde o foco estava no produto e não no processo. Foi um avanço rápido 
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para a revolução industrial, em que a qualidade evoluiu para se concentrar nas 

inspeções de fábrica e na remoção de produtos defeituosos (Carpinetti, 2017). 

 Em 1911, o engenheiro mecânico Frederick Winslow Taylor publicou o livro “Os 

princípios da administração científica” e foi um dos primeiros a estudar 

sistematicamente a eficiência de fabricação e a divisão do trabalho (Falconi, 2014). 

A partir de 1920, com o objetivo de ampliar a lucratividade e reduzir a quantidade de 

produtos manufaturados com defeitos, surge o controle de qualidade. Porém, ao fim 

da Segunda Guerra Mundial, o conceito de qualidade incorpora novos termos, como 

planejamento e desenvolvimento de processos e procedimentos para diminuir a 

produção com defeitos (Preedy, Glatter & Levacic, 2006).  

Naquele período, o engenheiro Walter Shewhart propôs um método para o controle 

estatístico da qualidade para a fabricação das industrias bélicas durante a Segunda 

Guerra Mundial, em que o controle estatístico do processo ajudou a produzir mais 

com maior eficácia (Rodrigues, 2012).  

Shewhart também propôs um método de processos e melhoria contínua chamado 

ciclo PDCA (Planejar – Fazer – Checar - Agir), que direcionava as atividades de 

análise e solução de problema (Carvalho et al., 2012).  

Uma vez que os contratos de guerra e governo terminaram, muitos gerentes 

americanos deixaram de lado os processos estatísticos de controle de qualidade. 

Isso frustrou o conhecido estatístico e professor universitário William Edwards 

Deming, que encontrou um público receptivo para suas ideias no Japão (Falconi, 

2014). 

A Gestão da Qualidade Total foi introduzida pela primeira vez como uma abordagem 

de gestão de negócios na era pós-Segunda Guerra Mundial, quando Deming e 

outros reinventaram com sucesso a economia japonesa (Alavarse, Bravo & 

Machado, 2013).  

Com a devastação da guerra, o Japão precisava, de alguma maneira, reconstruir 

sua economia. Os líderes decidiram focar na qualidade, trazendo especialistas 

americanos como Deming e o engenheiro Joseph Juran, que também haviam 

trabalhado em amostragem estatística (Paladini, 2017). 
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Após a segunda guerra mundial, o Japão decidiu tornar a melhoria da qualidade um 

imperativo nacional como parte da reconstrução de sua economia e procurou a 

ajuda de vários especialistas como Shewhart, Deming e Juran, entre outros. Deming 

defendeu as ideias de Shewhart no Japão a partir de 1950 (Oliveira, Nadae, Oliveira 

& Salgado, 2011).  

Deming é provavelmente mais conhecido por sua filosofia de gestão que estabelece 

qualidade, produtividade e posição competitiva. Ele formulou 14 pontos de atenção 

para os gerentes, que são uma abstração de alto nível de muitas de suas 

percepções profundas. Eles devem ser interpretados aprendendo e compreendendo 

os insights mais profundos (Fernandes, Garcia, Abdala & Cezarino, 2016).  

Esses 14 pontos incluem conceitos-chave, como: 

 Quebra de barreiras entre departamentos; 

 Aprendizagem pelas gerências de suas responsabilidades e processos de 

liderança; 

 Definição dos papéis das chefias, incluindo responsabilidade pela capacitação 

dos recursos humanos e manutenção de máquinas, visando a melhoria do 

trabalho; 

 Melhoria constante e para sempre do sistema de produção e serviço; 

 Estabelecimento de um vigoroso programa de educação e 

autoaperfeiçoamento; 

 Remoção das barreiras que roubam das pessoas a satisfação e orgulho pelo 

trabalho;  

 Adoção de um forte programa de educação, treinamento e auto-melhoria. 

 

O trabalho de Deming e Juran inaugurou uma revolução de qualidade no Japão. Nas 

décadas seguintes, os fabricantes continuaram a aperfeiçoar os métodos de 

gerenciamento de qualidade, indo além da inspeção para se concentrar em 

estratégias que também incorporavam processos e pessoas (Marshall et al., 2010).  

Em 1950, o Japão desponta com o que ficou conhecida como a revolução da 

qualidade e despertou uma cultura preocupada com a satisfação do cliente (Preedy 

et al., 2006). 
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Assim, nos anos 50, a preocupação com a gestão da qualidade deu origem a uma 

nova filosofia de gestão baseada no desenvolvimento e na aplicação de conceitos, 

métodos e técnicas adaptados à realidade da época, a preocupação era a produção 

em massa e o foco no padrão (Oliveira et al., 2011). 

Isso significava que a qualidade não era mais um aspecto da responsabilidade pelo 

produto e apenas um problema específico do departamento, mas um problema para 

toda a empresa, abrangendo todos os aspectos de sua operação (Marino, 2006). 

Em 1956, Armand Feigenbaum propôs o Controle de Qualidade Total, em que todos 

os setores passaram a ser responsáveis pelo sucesso do produto e/ou serviço e a 

eficácia do processo se inicia no projeto e termina no cliente satisfeito (Marshall Jr. 

et al., 2010).  

Com o aumento da competitividade entre as organizações e a necessidade de 

satisfação do cliente/consumidor dos produtos e/ou serviços, os gestores aderem à 

GQT como alternativa gerencial para reorientar seus negócios. Pode-se sintetizar 

como seus principais aspectos: foco no cliente, trabalho em equipe, decisão 

baseada em fatos e dados, busca constante para a solução de problemas e redução 

de erros (Longo, 1996).  

Na GQT fazem-se necessários sistemas de controle que representem o esforço da 

equipe organizacional ao possibilitar maior participação, criatividade e 

responsabilidade de todos os envolvidos no processo e, consequentemente, maior 

satisfação do consumidor. Por outro viés, a implementação de um SGQ afeta o 

comodismo, o imobilismo, o conformismo e os privilégios dos sujeitos prestadores de 

serviços. A gestão da qualidade se apresenta como uma nova maneira de se 

relacionar com as pessoas, cujo benefício e satisfação estão acima dos interesses 

de uma das partes (Xavier, 1994).  

O último movimento do período da garantia da qualidade foi o programa Zero 

Defeito, idealizado em 1957 por Philip Crosby. A meta principal era fazer o trabalho 

certo na primeira vez e o único padrão de qualidade admissível era com zero defeito. 

Esse programa foi empregado na indústria bélica, na produção de mísseis e em 

indústrias (Carvalho et al., 2012). 

O aumento na competitividade dos produtos e dos serviços, a partir da década de 
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1960, e acirrando-se a partir de 1980, estimulou as organizações a buscarem 

estratégias de qualidade para sobreviverem no mercado (Cordeiro, 2004). 

À medida que o mercado se tornava cada vez mais cheio, já não bastava apenas 

fazer um produto ou colocar um rótulo “novo e melhorado”. As empresas precisavam 

deixar os consumidores mais felizes, mudando o foco para a satisfação do cliente 

(Leal, 2014). 

A gestão da qualidade garante que uma organização, produto ou serviço seja 

consistente. Há nela quatro componentes principais: planejamento de qualidade, 

garantia de qualidade, controle de qualidade e melhoria de qualidade. A gestão da 

qualidade é focada não apenas na qualidade dos produtos e serviços, mas também 

nos meios para alcançá-los (Vasconcelos, 2016).  

A garantia de qualidade e o controle de processos, bem como o dos produtos, são 

usados pela gestão da qualidade para obter uma qualidade mais consistente. O que 

um cliente quer e está disposto a pagar determina a qualidade. Assim, a qualidade 

pode ser definida como adequação ao uso pretendido ou, em outras palavras, quão 

bem o produto realiza sua função pretendida (Bergmann, Scheunemann & 

Polacinski, 2012). 

Quando os atributos de um serviço ou produto satisfazem as necessidades de quem 

os utiliza ou consome, pode-se afirmar que a qualidade está presente (Moura, 1996). 

Ou ainda quando um serviço ou produto atende ao planejamento ou projeto de 

fabricação, bem como apresenta requisitos mínimos de funcionamento em diferentes 

situações de uso, é porque possui qualidade (Paladini, 2017). 

Segundo Garvin (1992) a evolução da qualidade passou por quatro etapas: era da 

inspeção, era do controle estatístico da qualidade, era da garantia da qualidade e a 

era do gerenciamento estratégico da qualidade. 

Oliveira et al. (2011) destacam que na etapa da inspeção o produto era 

inspecionado pelos próprios artesãos que verificavam e corrigiam os problemas. Na 

segunda etapa, de controle estatístico de qualidade, o interesse principal era o 

controle por meio de estatística, por amostragem. Na terceira etapa, a era da 

garantia da qualidade, da qualidade total, o cliente é o centro e o objetivo é a busca 

da satisfação e expectativas desse cliente. Ainda segundo o autor supracitado, todos 
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os envolvidos nesse processo são responsáveis pela garantia da qualidade do 

produto e/ou serviço. De acordo com Carpinetti (2017), através da gestão 

estratégica da qualidade as empresas terão maior competitividade e fortalecimento 

no mercado.  

A qualidade estratégica vai além da vantagem competitiva através da excelência 

funcional. Em sua totalidade, a qualidade é todo um sistema de pensamento. Se as 

iniciativas de qualidade forem superadas, elas devem ser implementadas em toda a 

organização, porque todas as funções estão inter-relacionadas. Uma consequência 

da necessidade de uma iniciativa de qualidade em toda a empresa é que a 

formulação de tal estratégia deve envolver todos os níveis gerenciais (Gerent, Silva 

& Paris, 2018). 

A gestão estratégica da qualidade representa um estado em que o sistema de GQT 

está estreitamente interligado com o processo de formulação da estratégia, 

contribuindo assim para uma vantagem competitiva sustentável (Carpinetti, 2017). 

Paladini corrobora que as principais estratégias de gestão da qualidade podem ser 

classificadas por vários conceitos, quais sejam:  

1) enquanto filosofia, pois a gestão da qualidade abrange estratégias 
referentes à percepção das ações; 2) como conjunto de métodos, pois a 
gestão da qualidade compreende ferramentas que organizam as ações; 3) 
para promoção da melhoria contínua, pois compreende estratégias que 
buscam a melhor forma de execução das ações em busca da melhoria 
contínua; 4) enquanto serviço, pois compreende estratégias de análise sobre 
o atendimento dos clientes e stakeholders como pode ser melhorado, e por 
fim, 5) enquanto envolvimento da mão de obra, pois busca estratégias a fim 
de assegurar que a mão de obra esteja comprometida com os clientes 
internos e externos.  A gestão da qualidade é, assim, um processo único, em 
que  suas estratégias envolvidas possuem uma mesma filosofia e unicidade 
em seus objetivos único (Paladini, 2017, p. 198). 

Segundo Carpinetti (2017) com o alto desempenho da indústria japonesa, foi visível 

que a qualidade dos produtos poderia ser empregada como meio de vantagem 

competitiva, sendo necessário atrelar qualidade e satisfação do cliente. 

A GQT e a gestão da qualidade da série ISO 9000 são resultados dessa evolução. A 

utilização dessa ferramenta de gestão tem aumentado a competitividade, sendo 

empregada como estratégia das empresas (Carpinetti, 2017). 

Em 1987 foi lançado pelo Comitê Técnico da ISO a série de normas ISO 9000 e a 
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primeira edição do sistema de qualidade ISO 9001, tendo como objetivo principal a 

universalização e o estabelecimento de normas técnicas essenciais de âmbito 

internacional sobre gestão da qualidade (Maranhão, 2009). 

Assim, a sobrevivência e a competitividade organizacional estão diretamente 

relacionadas à gestão da qualidade, pois precisam assegurar aos seus 

clientes/consumidores a satisfação total com os serviços prestados, sendo que 

esses devem apresentar, intrinsecamente, as características de qualidade. 

Sumariamente, o importante para os padrões de qualidade é extrapolar as 

expectativas do cliente/consumidor, ou seja, ouvir e atender o que o cliente deseja e 

necessita para que a excelência na prestação do serviço seja percebida por quem 

recebe o serviço (Longo, 1996).  

A influência do pensamento de qualidade se espalhou para aplicações não 

tradicionais, fora dos muros de fabricação, estendendo-se aos setores de serviços e 

a áreas como vendas, marketing e atendimento ao cliente (Tillmann, 2006). 

A GQT pode ser aplicada em todas as organizações de diversos setores e ramos de 

atividade e tem como objetivo principal a satisfação das necessidades das pessoas 

e a sobrevivência da organização. Para se atingir a qualidade total, deve-se 

mensurar os resultados a fim de saber se os objetivos foram alcançados (Falconi, 

2014).  

2.3 O toyotismo e a evolução dos principais conceitos de gestão da qualidade 

A Toyota, no Japão, foi a primeira organização a aplicar os conceitos-chave da 

gestão da qualidade, superando o estágio do fordismo, no qual essa 

responsabilidade era limitada apenas ao nível gerencial (Oliveira, 2013). 

O método japonês possuía um sistema diferenciado. As unidades de mão-de-obra 

não eram extremamente orientadas como no sistema de Henry Ford, e eram 

multifuncionais, dando flexibilidade à produção japonesa, que na época era pequena 

e tinha recursos escassos (Paladini, 2017). 

No toyotismo, os funcionários da organização tinham uma gama mais ampla de 

atribuições, cada uma sendo diretamente responsável pelo alcance das metas 
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organizacionais. Assim, a comunicação organizacional, em todos os níveis, torna-se 

uma parte essencial da dinâmica da organização (Tofoli & Tófoli, 2006). 

Masao Namoto iniciou seus trabalhos na Toyota em 1943 e em 1982 foi escolhido 

como presidente da Toyoda Gosei (Conglomerado Toyota). Em 1985, a empresa 

recebeu o Prêmio Deming (prêmio japonês) pela gestão da qualidade. Em 1987, 

Namoto teve dois livros publicados sob o título Total Quality Control for Management 

- Estratégias e Técnicas da Toyota e Toyoda Gosei (Rocha, 2010). Namoto 

organizou o sistema de produção da Toyota com conceitos-chave de gestão de 

qualidade e suas filosofias de gestão (também o sistema Kanban e just-in-time). 

Seguem alguns desses princípios: 

● Produzir bens ou serviços que respondam especificamente às necessidades 

do cliente; 

● Garantir a sobrevivência da empresa com lucro obtido através da qualidade; 

● Identificar os problemas mais críticos e resolvê-los com a maior prioridade; 

● Conversar com a razão e tomar decisões com base em dados factuais; 

● Administrar a empresa durante todo o processo e não pelos resultados; 

● Reduzir metodicamente o desperdício isolando as causas-raiz; 

● O cliente é rei. Não o sirva sem produtos de qualidade; 

● A prevenção deve ter a maior importância; 

● Ao usar "tentativa e erro", nunca permita que um problema se repita. 

 

2.4 Métodos de melhoria da Qualidade 

Existem muitos métodos para a melhoria da qualidade. Abrangem a melhoria de 

produtos, processos e melhoria baseada em pessoas. Na Tabela 1 estão os 

métodos de gestão e técnicas de qualidade que incorporam e impulsionam a 

melhoria da qualidade. 
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Tabela 1  
Métodos para Gestão de Qualidade  
MÉTODO CONCEITO 

ISO 9000:2015  Sistema de Gestão da Qualidade – Fundamentos e Vocabulário. 

ISO 9001:2015 Um sistema de gerenciamento de qualidade certificado para organizações 
que desejam comprovar sua capacidade de fornecer consistentemente 
produtos e serviços que atendam às necessidades de seus clientes e 
outras partes interessadas. 

ISO 9004:2010 Diretrizes para melhoria do desempenho. 

ISO 15504-4:2005 Tecnologia da informação – avaliação de processos – Parte 4 – 
Orientação sobre o uso para melhoria de processo e determinação de 
capacidade de processo. 

ISO 15419:2006 Sistema de Gestão da Qualidade – Diretrizes para aplicação da ISO 9001 
nas organizações educacionais. 

Implantação de função 
de qualidade (IFQ) 

Abordagem de qualidade da casa. 

Kaizen Método japonês para mudar para melhor; o termo usado como sinônimo 
comum é melhoria contínua. 

Zero Defeito Programa Criado pela NEC Corporation do Japão, com base no controle estatístico 
de processo e uma das entradas para os inventores do Seis Sigma. 

Seis Sigma Combina métodos estabelecidos, tais como controle estatístico de 
processo, projeto de experimentos e modo de falha e análise de efeitos 
(FMEA) em uma estrutura geral. 

PDCA Planejar, fazer, verificar e atuar no ciclo para fins de CQ. 

Círculo de qualidade Uma abordagem de grupo (orientada para as pessoas) para melhoria. 

Métodos Taguchi Métodos orientados por estatística, incluindo robustez de qualidade, 
função de perda de qualidade e especificações de destino. 

Sistema Toyota de 
Produção 

Retrabalhado no Ocidente para fabricação enxuta. 

Kansei Engineering Uma abordagem que se concentra em capturar feedback emocional do 
cliente sobre os produtos para impulsionar a melhoria. 

Gestão da qualidade 
total (TQM) 

É uma estratégia de gestão que visa incorporar a consciência da 
qualidade em todos os processos organizacionais. Promovido pela 
primeira vez no Japão com o prêmio Deming, que foi adotado e adaptado 
nos EUA como o Prêmio Nacional de Qualidade Malcolm Baldrige e na 
Europa como o prêmio da Fundação Europeia para a Gestão da 
Qualidade (cada um com suas próprias variações). 

TRIZ Teoria da resolução de problemas inventivos. 

Reengenharia de 
Processos de 
Negócios (BPR) 

Uma abordagem de gestão que visa otimizar os fluxos de trabalho e 

processos dentro de uma organização. 

Gestão de Qualidade 
e Risco Orientada a 
Objeto (OQRM) 

Um modelo de gestão de qualidade e risco. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Carpinetti, L., & Gerolamo, M. (2017). Gestão da Qualidade 
ISO 9001:2015: Requisitos e Integração com a ISO 14001:2015. São Paulo: Atlas, e de Marshall 
Junior, I., Cierco, A., Rocha, A., Mota, E., & Leusin, S. (2010). Gestão da Qualidade (10a ed.). Rio de 
Janeiro: FGV. 

Os proponentes de cada abordagem procuraram melhorá-los e aplicá-los para 

ganhos pequenos, médios e grandes. Um exemplo é a abordagem do processo, que 

forma a base do padrão do SGQ ISO 9001:2015, devidamente orientado pelos sete 

princípios da gestão da qualidade. Na abordagem de processo, uma organização 

terá ganhos e resultados almejáveis se for interpretada de forma holística, focando 
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em processos e não departamentos isolados. Nesses termos “um resultado 

desejado é alcançado mais eficientemente quando atividades e recursos 

relacionados são gerenciados como um processo” (Zacharias, 2009, p. 50). 

As ferramentas de melhoria de qualidade mais complexas são adaptadas para tipos 

empresariais não originalmente direcionados. Por exemplo, o Seis Sigma foi 

projetado para fabricação, mas se espalhou para empresas de serviços. Cada uma 

dessas abordagens e métodos foi bem-sucedida, mas também possui falhas 

(Carpinetti, 2017). 

Alguns dos diferenciadores comuns entre sucesso e fracasso incluem 

comprometimento, conhecimento e experiência para orientar a melhoria, o escopo 

da mudança/melhoria desejada (mudanças do tipo Big Bang tendem a falhar mais 

frequentemente em comparação com mudanças menores) e a adaptação às culturas 

empresariais (Carpinetti, 2017). 

Houve falhas bem divulgadas do BPR, assim como do Seis Sigma. As empresas, 

portanto, precisam considerar cuidadosamente quais são os métodos de melhoria de 

qualidade a ser adotados, e certamente não devem adotar todos os listados aqui 

(Falconi, 2014). 

Segundo Tarawneh (2000, como citado em Maekawa, Carvalho & Oliveira, 2013, p. 

767), “as principais dificuldades para implementação da ISO 9001 são: resistência à 

mudança; baixa capacitação da mão de obra; complexidade de alguns instrumentos 

de gestão e de processos produtivos da empresa; e necessidade de investimento 

constante em capacitação e melhorias”. 

Segundo os autores supracitados, a maior dificuldade de implementação está 

relacionada à resistência dos empregados, e cita algumas ações para acabar ou 

minimizar essas resistências, quais sejam: sensibilização através de palestras e 

treinamentos, explicar e discutir os efeitos dos novos processos e procedimentos, os 

benefícios que o SGQ irá proporcionar, além de simplificar a linguagem, para a 

assimilação do conteúdo por todos os empregados.  

É importante não subestimar os fatores pessoais, como a cultura da empresa na 

seleção de uma abordagem de melhoria de qualidade. Qualquer melhoria (mudança) 
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leva tempo para se implementar, ganhar aceitação e estabilizar como prática aceita. 

A melhoria deve permitir pausas entre a implementação de novas mudanças, de 

modo que a mudança seja estabilizada e avaliada como uma melhoria real, antes 

que a próxima melhoria seja feita (Bergmann et.al., 2012). 

Melhorias que mudam a cultura levam mais tempo à medida que precisam superar 

uma maior resistência à mudança. Não há como fixar um modelo único, um plano de 

melhoria idêntico para todas as empresas, cada empresa está num estágio distinto, 

mas faz-se necessário implementar metas e preparar um plano de melhoria que 

atenda às necessidades e objetivos de cada empresa (Campos, 2004). 

2.5 Principais normas de Sistema de Gestão da Qualidade 

Segundo Ribeiro Neto, Tavares e Hoffmann (2017) é crescente nos últimos anos a 

utilização de normas de sistemas de gestão pelas organizações. Muitas normas 

foram desenvolvidas devido ao sucesso da ISO 9001, como a ISO 14001, que trata 

sobre gestão ambiental.  

Os padrões de gerenciamento de qualidade estabelecem uma estrutura de 

gerenciamento das principais atividades da organização. Eles identificam um modo 

acordado de fazer algo, seja criando um produto, gerenciando um processo ou 

entregando um serviço (Cardoso, Cardoso & Chaves, 2005). 

Os padrões de gerenciamento de qualidade são detalhes de requisitos, 

especificações, diretrizes e características que os produtos, serviços e processos 

devem cumprir de forma consistente para garantir: 

● Se sua qualidade corresponde às expectativas; 

● Se eles estão aptos para o propósito; 

● Se eles atendem às necessidades de seus usuários. 

Os padrões são um elemento essencial dos sistemas de gerenciamento de 

qualidade. 
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2.5.1 Padrões de Qualidade 

A Organização Internacional para a Padronização - ISO criou os padrões do SGQ na 

década de 80. Eles eram a série de normas ISO 9000:1987 compreendendo as 

versões ISO 9001:1987, ISO 9002:1987 e ISO 9003:1987; que eram aplicáveis em 

diferentes tipos de indústrias, com base no tipo de atividade ou processo: projeto, 

produção ou prestação de serviços (Alvarez, 2001). 

A sigla ISO tem origem grega, a saber, “ISOS” e significa isonomia, igualdade; ou 

seja, padronização do gerenciamento do sistema de qualidade com o objetivo de 

unificação universal do seu formato, buscando melhoria permanente através da 

normatização dos produtos e/ou serviços (Chaves & Campello, 2016). 

Os padrões são revisados a cada cinco anos pela ISO. A versão em 1994 foi 

chamada de série ISO 9000:1994; composta pelas versões ISO 9001: 1994, 

9002:1994  e 9003:1994 (Marshall Junior et al.,  2010). 

A última grande revisão foi no ano de 2000 e a série foi chamada de série ISO 

9000:2000, tendo como foco principal a melhoria contínua, e foi composto pelas 

versões ISO 9000:2000; ISO 9001:2000 E ISO 9004:2000. As normas ISO 9002 e 

9003 foram integradas em um único padrão certificável: ISO 9001:2000 (Alvarez, 

2001). 

Em 2006, houve na educação um avanço com a homologação da NBR ISO 15419, 

Sistemas de gestão da qualidade – Diretrizes para a aplicação da ISO 9001 em 

organizações educacionais com terminologias específicas para o setor para 

implementação da gestão de qualidade em Instituições de Ensino (Gonçalves et al., 

2016). 

Em 14 de outubro de 2008, a ISO divulgou uma pequena revisão, a ISO 9001. Ela 

não contém novos requisitos. Muitas das mudanças foram para melhorar a 

consistência na gramática, facilitando a tradução do padrão em outros idiomas para 

uso por mais de 950.000 organizações certificadas nos 175 países (em dezembro de 

2007) que usam o padrão (Fernandes et al., 2016). 

Os padrões do SGQ criados pela ISO destinam-se a certificar os processos e o 

sistema de uma organização, não o produto ou serviço em si; ou seja, as normas 
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ISO 9000 não certificam a qualidade do produto ou serviço (Carpinetti & Gerolamo, 

2017). 

A ISO também lançou padrões para indústrias automotivas e de peças. Por 

exemplo, a Norma Técnica TS 16949 define requisitos adicionais aos da ISO 9001: 

2008, especificamente para a indústria automotiva (Leal, 2014). 

A última edição da Norma ISO foi em 2015 sem alterações expressivas, apenas 

adequações. O sistema de qualidade passa a ser estruturado em sete requisitos, 

quais sejam: contexto da organização; liderança; planejamento; suporte; operação; 

avaliação de desempenho e melhoria. As ISO 9000:2015, 9001:2015 e 9004:2010 

são as principais normas da série ISO 9000 (Carpinetti & Gerolamo, 2017).  

2.5.2 Sistema ISO 

Considerando a gestão da qualidade uma estratégia competitiva, observa-se a 

influência de diversos princípios entre eles: melhoria contínua, foco no cliente, visão 

de processos, decisão baseada em fatos, comprometimento e envolvimento das 

pessoas, visão sistêmica e liderança (Carpinetti, 2017). 

 O que se procura com um sistema de gestão de qualidade é que as organizações 

ofereçam produtos e/ou serviços que satisfaçam seus clientes.  

A ISO é um organismo internacional de definição de padrões composto por 

representantes de várias organizações nacionais de normalização (Carvalho et al., 

2012). Fundada em 23 de fevereiro de 1947, é uma organização não governamental 

internacional que compõe interesses de diversos segmentos na preparação de 

normas internacionais. Está sediada em Genebra, na Suíça, e trabalha em 164 

países. “A normalização está presente na fabricação dos produtos, na transferência 

de tecnologia e na melhoria da qualidade de vida, através de normas relativas à 

saúde, à segurança e à preservação do meio ambiente” (Marshall Junior et al., 2010, 

p. 69).  

A ISO é o maior criador de padrões internacionais e facilita o comércio mundial ao 

fornecer padrões comuns entre as nações. Mais de vinte mil padrões foram 

definidos, cobrindo desde produtos manufaturados e tecnologia até segurança 

alimentar, agricultura e saúde (Mello, Silva, Turrioni & Souza, 2009).  
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O uso dos padrões auxilia na criação de produtos e serviços com confiabilidade, 

segurança e de boa qualidade. Os padrões auxiliam no aumento da produtividade 

das empresas e, ao mesmo tempo, minimizar erros e desperdícios.  

Ao se referir à GQT, Maranhão (2009) explica que a partir de 1987 surgem as 

Normas da ISO 9000 publicadas pela International Organization for Standartization, 

aceitas com facilidade como base para as organizações que procuram despertar a 

confiança de seus clientes e nas partes interessadas. 

A primeira versão da série ISO 9000 era composta por três normas (ISO 9001, ISO 

9002 e ISO 9003) e de uma norma de diretrizes (ISO 9004). Desde então já foram 

lançadas várias edições com revisões (Ribeiro Neto et al., 2017). 

Segundo Zacharias (2009), a norma ISO 9001 deve ser considerada como o 

requisito mínimo para um sistema da qualidade. Ao permitir que produtos de 

diferentes mercados sejam comparados diretamente, é propiciada maior facilidade 

às empresas para entrar em novos mercados e há ainda o auxílio no 

desenvolvimento do comércio global em uma base justa (Alves & Alberton, 2005).  

Os padrões também servem para proteger os consumidores e os usuários finais de 

produtos e serviços, garantindo que os produtos certificados estejam em 

conformidade com os padrões mínimos estabelecidos internacionalmente. 

Carpinetti (2017) destaca que no Brasil o órgão responsável pelas normas da 

qualidade e pela publicação das normas NBR ISO é o Comitê da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Em 2006 foi lançada a norma ABNT NBR 15419:2006 – Sistemas de gestão da 

qualidade – Diretrizes, criada para aplicação da ISO 9001 nas organizações 

educacionais, com terminologias específicas do setor.  

A ISO 15419:2006 apresenta a terminologia utilizada nessa norma. Os termos e 

definições utilizados na NBR ISO 9000 sempre que possível são conservados, mas 

alguns foram adaptados ao contexto das organizações educacionais (ABNT NBR 

15419:2006), conforme Tabela 2. 
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Tabela 2 
Terminologia adaptada às organizações educacionais 

Termos utilizados na ABNT ISO 9001 Termos Adaptados para Organizações 
Educacionais 

Fornecedor Organização 

Produto/Serviço Serviço Educacional 

Organização Organização Educacional 

Cliente Aluno 

Fonte: Adaptado de ABNT (2006). NBR 15419: Sistema de Gestão da Qualidade. Diretrizes para 
aplicação da ABNT NBR ISO 9001:2000 nas organizações educacionais. Rio de Janeiro. 

 

O modelo de um sistema de gestão da qualidade aplicado às organizações é o 

mesmo aplicado às IES, como mostra a Figura 1. 

 

Figura 1 
Modelo de um SGQ baseado em processo. 
Fonte: ABNT (2006). NBR 15419: Sistema de Gestão da Qualidade. Diretrizes para aplicação da 
ABNT NBR ISO 9001:2000 nas organizações educacionais. Rio de Janeiro. 

Atualmente as normas principais da série ISO 9000 são: 
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● ISO 9001:2015 – Sistema de Gestão da Qualidade – Fundamentos e 

Vocabulário; 

● ISO 9001:2015 – Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos; 

● ISO 9004:2010 – Gestão para o sucesso sustentado de uma organização – uma 

abordagem da gestão da qualidade (Carpinetti, 2017). 

Os conceitos de gestão da qualidade da norma ISO 9001 norteiam-se em processos 

para o gerenciamento, e o sucesso da implementação se dá através da 

compreensão de todos os indicadores. 

Zacharias (2009) enfatiza que, com a padronização e a sistematização dos 

processos e procedimentos, se alcançará a eficácia e a eficiência, 

independentemente do tamanho da organização, e recomenda a ISO 9001 como 

modelo de gestão da qualidade, que possui foco no cliente. 

2.5.3 Sistemas de Gestão da Qualidade – requisitos 

A ISO 9001: 2015 - Sistemas de gestão da qualidade – Requisitos, é um documento 

de 32 páginas que está disponível na organização nacional de padrões em cada 

país. Somente a ISO 9001 é diretamente auditada para fins de avaliação de 

terceiros (Marques, 2016). 

Os conteúdos da ISO 9001:2015 são os seguintes: 

● Seção 1: Escopo 

● Seção 2: Referência normativa 

● Seção 3: Termos e definições 

● Seção 4: Contexto da organização 

● Seção 5: Liderança 

● Seção 6: Planejamento 

● Seção 7: Apoio 

● Seção 8: Operação 

● Seção 9: Avaliação e desempenho 

● Seção 10: Melhoria 
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Essencialmente, o layout da norma é semelhante ao padrão anterior, ISO 

9001:2008, pois segue o ciclo PDCA - Planejar, Executar, Verificar, Agir, em uma 

abordagem baseada em processos, mas agora está encorajando ainda mais isso, a 

se ter um pensamento baseado em risco (Seção 0.3.3 da Introdução), segundo 

Duarte (2014). Para o autor, a finalidade dos objetivos da qualidade é determinar a 

conformidade dos requisitos (clientes e organizações), facilitar a implantação efetiva 

e melhorar o SGQ. 

O ciclo PDCA é uma metodologia dinâmica que serve tanto para aprimorar quanto 

para consolidar resultados (Marshall Jr. et al., 2010).   

Ao se utilizar de forma cíclica o PDCA, esse se constitui como uma estratégia de 

melhoria contínua e reflete a base da filosofia do melhoramento contínuo, que é a 

busca pela excelência através das suas quatro fases (Zacharias, 2009), conforme 

ilustra a Figura 2. 

 

Figura 2 
Ciclo PDCA  
Fonte: ABNT (2015). NBR ISO 9001: Sistema de Gestão da Qualidade. Requisitos. Rio de Janeiro. 

 

A ISO (2015) define o ciclo PDCA em quatro fases: 
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36 
 

1. Plan (planejar): deve-se estabelecer os objetivos do sistema e seus processos e 

os recursos necessários para entregar resultados de acordo com os requisitos 

dos clientes e com as políticas da organização;  

2. Do (execução): fase de implementação do que foi planejado; 

3. Check (checar): conferir e verificar a meta atingida com o planejamento realizado. 

4. Act (agir): realizar ações corretivas, se necessário, que visam à melhoria do 

desempenho. 

No ciclo PDCA deve-se adotar rigorosamente suas etapas para se obter sucesso e 

melhoramentos para a organização.   

Girar o ciclo PDCA significa obter previsibilidade nos processos e aumento da 
competitividade organizacional. A previsibilidade acontece pela obediência 
aos padrões, pois quando a melhoria é bem-sucedida, adota-se o método 
planejado, padronizando-o; caso contrário, volta-se ao padrão anterior e 
recomeça-se a girar o PDCA (Marshall Junior et al., 2010, p. 95-96). 

Antes que o organismo de certificação possa emitir ou renovar um certificado, o 

auditor deve chancelar que a empresa que está sendo avaliada implementou os 

requisitos das seções 4 a 10.  

As seções 1 a 3 não são diretamente auditadas, porque fornecem contexto e 

definições para a certificação (Carpinetti & Gerolamo, 2017). 

O padrão não especifica mais que a organização deve emitir e manter 

procedimentos documentados; no entanto, a ISO 9001:2015 exige que a 

organização documente quaisquer outros procedimentos necessários para a sua 

operação efetiva.  

O padrão também exige que a organização publique e comunique uma política de 

qualidade documentada, um escopo de sistema de gerenciamento de qualidade e 

objetivos de qualidade (Morais, 2016).  

A novidade para o release de 2015 é um requisito para que uma organização avalie 

riscos e oportunidades e determine questões internas e externas relevantes para 

seu propósito e direção estratégica (Fernandes, 2016). 

Nessa nova edição de 2015 houve várias mudanças de terminologia. Um exemplo é 

a expressão produtos, substituída por produtos e serviços. Outra alteração 
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significativa é que a ISO não estabelece mais como requisito ter um representante 

da direção (RD). A edição da norma NBR ISO 9000:2015 alterou de cinco da versão 

anterior para sete os requisitos ou macroprocessos que estão listados nas cláusulas 

4 a 10 da norma (Carpinetti & Gerolamo, 2017). 

Segundo Carpinetti e Gerolamo (2017) o SGQ definido pela ISO segue os moldes da 

Qualidade Total. Para que o modelo de gestão da ISO 9001:2015 seja 

implementado, devem ser levados em consideração os sete princípios fundamentais: 

1. Foco no cliente; 

2. Liderança; 

3. Engajamento de pessoas; 

4. Abordagem de processos; 

5. Melhoria; 

6. Tomada de decisões baseada em evidências; 

7. Gestão de relacionamento. 

 

A organização deve demonstrar como os requisitos da norma estão sendo 

cumpridos, enquanto o papel do auditor externo é determinar a eficácia do SGQ 

(Domingos & Fonseca, 2016). 

Isso abrange a adoção e a abordagem da metodologia para implementação, prática 

e melhoria da eficácia de um SGQ, de uma forma que estimule a satisfação do 

cliente a crescer porque a empresa está em conformidade com as especificações 

(Fonseca, 2015). 

Há evidências de que a organização tem a capacidade de oferecer produtos ou 

serviços que cumprem não apenas às regulamentações aplicáveis, mas atendem 

satisfatoriamente às expectativas dos clientes (Morais, 2016). 

Além disso, os processos de melhoria contínua são usados para aumentar a 

satisfação dos clientes, enquanto a empresa garante que o faz de acordo com os 

requisitos (Marques, 2016). 
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2.5.4 Certificação da Norma do Projeto de Gestão da Qualidade 

Segundo Maranhão (2009), a certificação é o reconhecimento formal outorgado por 

autoridade competente corroborando que o SGQ de determinada organização 

atende aos requisitos especificados.  

A ISO não certifica as próprias organizações. Existem numerosos organismos de 

certificação que auditam as organizações e, com sucesso, emitem certificados de 

conformidade ISO 9001.  

Embora comumente chamada de certificação ISO 9000, o padrão real no qual o 

sistema de gerenciamento de qualidade de uma organização pode ser certificado é 

ISO 9001:2015 (a ISO 9001:2008 expirou por volta de setembro de 2018), segundo 

Domingos e Fonseca (2016).  

Muitos países formaram organismos de acreditação para autorizar os organismos de 

certificação. Tanto os organismos de acreditação como os de certificação cobram 

taxas pelos seus serviços (Costa Júnior, 2005).  

Os vários organismos de acreditação têm acordos mútuos entre si para garantir que 

os certificados emitidos por um dos organismos de certificação acreditados sejam 

aceitos em todo o mundo. 

No Brasil o órgão acreditador é o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial (INMETRO), sendo responsável em licenciar os organismos 

certificadores que, uma vez credenciados, estarão habilitados a realizar auditorias 

para certificação e emissão de certificados em organizações que as solicitem.  

Os próprios organismos de certificação operam sob outro padrão de qualidade, ISO/ 

IEC 17021, enquanto os organismos de acreditação operam sob a ISO/IEC 17011 

(Fernandes, 2011). 

 Uma organização que solicita a certificação ISO 9001 é auditada com base em uma 

extensa amostra de seus produtos, serviços e processos. O auditor apresenta uma 

lista de problemas (definidos como não-conformidades, observações ou 

oportunidades de melhoria à administração). Se não houver não-conformidades 

maiores, o organismo de certificação emitirá um certificado (Ferreira, 2013).  
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Por outro lado, se não-conformidades maiores forem identificadas, a organização 

apresentará um plano de melhoria para o organismo de certificação (por exemplo, 

relatórios de ações corretivas mostrando como os problemas serão resolvidos).  

Uma vez que o organismo de certificação esteja convencido de que a organização 

realizou uma ação corretiva suficiente, ele emitirá um certificado. O certificado é 

limitado por um determinado escopo (por exemplo, produção de bolas de golfe) e 

exibirá os endereços aos quais o certificado se refere (Geoffrey, Amisi & Kipruto, 

2013). 

Um certificado ISO 9001 deve ser renovado em intervalos regulares recomendados 

pelo organismo de certificação, uma vez a cada três anos, e as empresas devem 

aplicar auditorias internas de manutenção periodicamente a cada seis ou doze 

meses a fim de demonstrar evidências de que o sistema de qualidade atende aos 

requisitos da norma.  

Não há graus de competência dentro da ISO 9001: ou uma empresa é certificada (o 

que significa que está comprometida com o método e o modelo de gerenciamento 

de qualidade descrito no padrão) ou não é. A este respeito, a certificação ISO 9001 

contrasta com sistemas de qualidade baseados em medição. 

2.5.5 Relevância da NBR ISO 9001 

A ISO 9001 é uma norma internacional da série ISO 9000, que define um conjunto 

de requisitos mínimos para a prática do Sistema de Gestão de Qualidade. O padrão 

ISO é um sistema de gerenciamento genérico que, embora originalmente aplicado a 

ambientes industriais, também está sendo adotado em grandes e pequenas 

organizações comerciais e de serviços, públicas e privadas (Maranhão, 2009).  

De acordo com os dados do INMETRO (2019), 5.789 certificados ISO 9001:2015 

foram emitidos no Brasil até 19 de março de 2019. As empresas tiveram até 14 de 

setembro de 2018 para fazer a transição para a nova edição. As empresas que não 

o fizeram, perderam a certificação ISO 9001:2008, que deixou de ter validade em 15 

de setembro de 2018. Do total de certificados emitidos no Brasil existem 32 

instituições na área da educação com certificações ISO 9001: 2015, sendo 2 no 
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ensino superior, num universo de 2.448 instituições públicas e privadas de ensino 

superior registradas no País, segundo o Senso 2017.  

Segundo Thonhauser e Passmore (2006) os últimos tempos têm visto o crescente 

interesse das instituições de ensino na implementação da ISO 9000; porém, há 

pouca pesquisa empírica sobre isso.  

Alguns autores questionam a relevância da série ISO 9000 para a educação. Outros 

(Daud, Muslim, Wahad & Sidek, 2012) argumentam que a ISO ajuda a melhorar o 

desempenho dos alunos. Algumas outras exceções são Singh e Sarren (2006) e 

Thonhauser e Passmore (2006), que investigam empiricamente o impacto da ISO 

em instituições. Essa literatura confirma que mais pesquisas são necessárias para 

avaliar plenamente as consequências da adoção da ISO 9000 em instituições 

educacionais, incluindo a identificação dos fatores que afetam seu sucesso.  

A execução de um SGQ representa a otimização de processos dentro da 

organização e a melhoria contínua dos produtos e serviços concedidos.  

Em 2006, foi originada a norma brasileira NBR 15419, que tem diretrizes para a 

aplicação da NBR ISO 9001 em organizações educacionais, o que pode representar 

um grande avanço para as instituições brasileiras de ensino superior (Oliveira et al., 

2010). 

2.6 Gestão da Qualidade na Educação 

A crise econômica internacional que marcou o final dos anos 70 exigiu a 

reestruturação da qualidade dos produtos e serviços ofertados. A partir da metade 

da década de 80, o capital humano torna-se elemento fundamental para o 

desenvolvimento econômico, fato que favorece para que o ensino e a formação do 

sujeito se tornassem prioridade (Gusmão, 2010).  

Segundo o autor, a inovação provocada pelas novas técnicas introduzidas no 

mercado e as mudanças econômicas necessitam de mão de obra qualificada como 

condição imprescindível na obtenção de vantagens econômicas de inovações 

tecnológicas. 

As discussões acerca da qualidade de ensino foram influenciadas pelas 



41 
 

necessidades econômicas, de acordo com a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico – OCDE (1992). Para além das políticas neoliberais, a 

modernidade exige qualidade e eficácia das organizações educacionais (Charlot, 

2007).  

A procura qualitativa por mão de obra, em detrimento à quantitativa, considera o 

bom desenvolvimento econômico como aptidão para produzir bens e serviços de 

alta qualidade (OCDE, 1992). No entanto, a associação de qualidade aos resultados 

alcançados pelos estudantes a partir de 1990 é realçada pela Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO (1998), quando 

afirma que a qualidade e a relevância da ação educativa são definidas por serem 

referências aos resultados.  

A qualidade da educação é, para a UNESCO, um conceito normativo e multifatorial 

que, segundo Dourado, Oliveira e Santos (2007), destaca os critérios inerentes à 

avaliação da educação: a relevância, a pertinência, a equidade, a eficácia e a 

eficiência.  

Para a UNESCO e o OCDE, a qualidade da educação é a relação entre processos, 

resultados, envolvendo a relação entre recursos humanos materiais, processo de 

ensino, aprendizagem e os currículos, entre outros (Dourado et al., 2007).  

O sucesso da gestão da qualidade na indústria levou muitos a se perguntarem "Por 

que não na educação?" Alguns gestores começaram a responder a esse desafio e 

hoje há experiência suficiente para dizer que a gestão da qualidade funciona bem na 

educação. Ao transferir os métodos da indústria para a academia, no entanto, 

existem algumas diferenças que precisam ser lembradas (Soares, 2009).  

Os princípios básicos permanecem inalterados, mas as especificidades do aplicativo 

envolvem novos elementos. Como tem sido o caso na indústria, quando a gestão da 

qualidade é voltada para a educação, algumas ideias muito apreciadas sobre como 

gerenciar o processo de ensino/aprendizagem tiveram que mudar (Colombo, 2004).  

Inicialmente, faz-se relevante ter em mente algumas das diferenças importantes 

entre educação e indústria: 

● A escola não é uma fábrica; 
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● Os alunos não são o produto; 

● A educação é o produto; 

● Os clientes do produto são vários: a) os próprios alunos; b) seus pais; c) seus   

futuros empregadores; e d) a sociedade em geral. 

● Os estudantes precisam ser "co-gerentes" de sua própria educação. 

● Não há oportunidades para recalls. 

 

Apesar dessas diferenças, quando adequadamente adaptadas, as experiências 

mostram que a gestão da qualidade pode fazer grande diferença na educação 

(Alavarse et al., 2013).  

Para Batista (1994) como citado em Longo (1996), a GQT pode colaborar 

expressivamente para a melhoria da qualidade do ensino quando os conceitos, 

princípios e fundamentos do GQT se incorporam à cultura da organização, 

desenvolvendo qualidades e potencialidades das pessoas envolvidas através da 

melhoria contínua. 

Como tem sido o caso na indústria, quando a gestão da qualidade chega à 

educação, algumas ideias longevas, especificamente sobre como gerenciar o 

processo de ensino/aprendizagem, precisam mudar. Em alguns casos, as ideias não 

são novas, mas há muito foram ignoradas. Em qualquer caso, a educação pode ser 

melhorada através da gestão da qualidade (Alavarse et al., 2013). 

O modelo industrial não se transfere perfeitamente para a educação. Profissionais 

de sucesso tiram o melhor das experiências industriais e as combinam isso às 

melhores teorias e métodos de aprendizagem. O resultado é um híbrido que varia de 

escola para escola (Buse, 2010). 

Segundo Campos (2004) a implementação de um programa de GQT deve acatar os 

cinco imperativos da qualidade, que são a conformidade com as circunstâncias, a 

prevenção para o sucesso do SGQ, a excelência na qualidade, a responsabilidade 

coletiva e a medição, que é o processo de avaliação das etapas.  

A abordagem de GQT na educação envolve não apenas alcançar alta qualidade, 

mas também influenciar todos os segmentos do processo educacional, como 



43 
 

organização, gestão, relações interpessoais, recursos materiais e humanos, etc. A 

introdução da GQT requer uma série de mudanças nas instituições educacionais 

(Todorut, 2013). 

A GQT representa um modo de vida da organização, que introduz a melhoria 

constante da educação em todos os níveis e atividades, criando o ambiente 

apropriado através de trabalho colaborativo, confiança e respeito. Aborda os 

processos de forma sistemática, consistente e organizada e aplica técnicas de 

gestão de qualidade (Matsuura, 2004). 

Se uma instituição está constantemente disposta a direcionar seus esforços para a 

melhoria da educação, os princípios apresentados acima podem levar à excelência 

em qualidade (Rios, 2010).  

Se a administração não for completamente comprometida na GQT, é improvável que 

um esforço de implementação seja bem-sucedido. Endossar a abordagem 

representa uma mudança fundamental no caminho. A falta de apoio total da alta 

direção condena o alcance do sucesso (Rios, 2010).  

Segundo Mezomo (1994) a GQT na educação é possível, benéfica e necessária, 

mas faz-se necessário, para alcançar o sucesso, uma reeducação das partes 

envolvidas em todo o processo educacional, iniciando na alta direção, bem como 

contando com o trabalho e empenho solidário de todos.  

2.6.1 Gestão de Qualidade no Ensino Superior 

Nos sistemas de ensino, a gestão de qualidade é um elemento decisivo na avaliação 

da eficácia dos serviços educativos, porém, é difícil de ser percebida. Além do mais, 

deve-se buscar a excelência nos serviços prestados como componente 

indispensável da melhoria contínua (Xavier, 1994). Para o autor, ao se adotar a 

gestão da qualidade nas IES, o gestor deve observar o comprometimento político 

dos dirigentes, fomentar a busca por alianças e parcerias, a gestão democrática, o 

fortalecimento e a modernização da gestão institucional, a racionalização e a 

produtividade do sistema educativo.  

O Ministério da Educação (MEC), possui mecanismos de avaliação das IES, sendo 

responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
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Teixeira (INEP) a avaliação dos cursos superiores no Brasil (MEC, 2019). 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) analisa, 

periodicamente, as Instituições, os cursos e o desempenho dos Estudantes através 

do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE). Leva em 

consideração o tripé ensino, pesquisa e extensão, e também é responsável pela 

avaliação in loco realizada pelas comissões (MEC, 2019). 

O INEP utiliza-se de indicadores para analisar a qualidade das instituições: 

1. CPC – Conceito Preliminar de Curso, que avalia a qualidade dos cursos de 

graduação; 

2. IGC – Índice Geral de Cursos, avalia a qualidade das Instituições, é o índice geral 

dos cursos avaliados nos últimos dois anos; 

3.  IDD – Indicador de diferença entre o Desempenho observado e o Desempenho 

esperado. 

4. Conceito ENADE – indicador de qualidade que avalia o desempenho dos 

estudantes.  

Segundo o MEC, outro meio de avaliação da qualidade das IES são as avaliações 

institucionais, que ocorrem em duas modalidades: 

1. Autoavaliação - Realizada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), que segue 

orientações pelas diretrizes da autoavaliação do Conaes. 

2. Avaliação Externa – Realizada in loco pela comissão designada pelo INEP. 

Para Soares e Ratton (1999) não há possibilidade de gerenciamento eficiente sobre 

o que não pode ser medido. Os sistemas de indicadores de qualidade na educação, 

bem como os critérios de qualidade associados aos indicadores, ajudam as 

instituições a destacar as áreas importantes de suas próprias atividades - suas 

próprias vantagens e desvantagens e oportunidades de desenvolvimento (Sallis, 

2002).  

Longo (1996) destaca que as organizações educacionais que buscam a excelência 

em seus serviços devem ater-se às seguintes características: 
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● Foco centrado no aluno; 

●  Forte liderança dos dirigentes;  

● Visão estratégica definida e disseminada;  

● Plano político-pedagógico originário de sua visão estratégica e definida pela 

equipe;  

● Clima favorável quanto às expectativas de sucesso;  

● Forte espírito de equipe;  

● Equipe de trabalho consciente do papel a ser desempenhado e de suas 

atribuições;  

● Planejamento; acompanhamento e avaliação sistemática dos processos e 

preocupação constante com inovações e mudanças.  

O SGQ em IES consiste na reunião de atividades coordenadas, utilizadas para 

conduzir e controlar uma organização baseada em políticas e diretrizes instituídas 

com a finalidade de alcançar seus objetivos apontados no planejamento estratégico 

(Colombo, 2004). Para a autora, uma IES somente funcionará de maneira eficiente e 

eficaz se tiver bem determinado qual é a sua missão, visão e princípios e se for vista 

como um sistema, ou seja, toda a organização buscando o mesmo objetivo, 

alcançando a melhoria através da conformidade dos seus processos.  

Segundo Ribeiro, Costa Neto e Oliveira (2008, p. 9) “a visão de Instituição de Ensino 

como sistema permite que o processo não se defina somente por aquilo que as 

pessoas fazem, e sim pela sequência das atividades ou tarefas executadas para 

gerar o resultado”. 

Colombo (2004) enfatiza, conforme explanado na Figura 3, que “no sistema 

Instituições de Ensino podemos identificar os seguintes fatores: pessoas, 

regulamentação, mercado, infraestrutura, fornecedores, tecnologia e consumidores. 

Todo sistema também é constituído por um conjunto de processos, o qual muitas 

vezes, pode definir um processo macro” (Colombo, 2004, p. 53).  
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Figura 3 
Sistema Instituição de Ensino 
Fonte: Colombo et al. (2004). Gestão educacional: uma nova visão. Porto Alegre: Artmed (p. 53). 

A autora destaca que para assegurar um SGQ baseado em processos, há a 

necessidade de determinar responsabilidades, recomendando a criação de um 

Comitê Gestor de Qualidade (CGQ), órgão com função de planejar, orientar e 

executar o SGQ, e suas atribuições estão determinadas, conforme a Tabela 3. 
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Tabela 3 
Atribuições do Comitê Gestor da Qualidade 

 Conscientizar, envolver e comprometer todos os funcionários para o aperfeiçoamento da 
qualidade. 

 Instalar equipes multidisciplinares de trabalho. 

 Capacitar a equipe quanto aos critérios para o SGQ. 

 Divulgar e garantir o atendimento dos requisitos dos clientes. 

 Analisar os procedimentos documentados. 

 Avaliar as não-conformidades surgidas e identificar suas causas juntamente com os 
envolvidos. 

 Propor ações de melhorias para o aperfeiçoamento dos processos. 

 Manter a alta direção informada sobre o andamento das atividades. 

Fonte: Colombo et al. (2004). Gestão educacional: uma nova visão. Porto Alegre: Artmed (p. 55). 
 

É evidenciado por Poffo e Verdinelli (2017) que as IES estão indo além, visando 

outros meios, outras ferramentas de gestão da qualidade para fazer a medição de 

seu desempenho acadêmico e administrativo, como medida de se sobressaírem em 

um mercado cada vez mais crescente e competitivo.  

A aplicação da GQT nas IES é necessária para a melhoria da gestão e do 

desempenho institucional (Poffo & Verdinelli, 2017). 

2.6.2 Método para Implantação de um Sistema de Gestão da Qualidade na IES 

Implementar um SGQ é tanto uma arte quanto uma ciência. É uma arte para 

gerenciar pessoas e uma ciência para se ter uma abordagem de processo para a 

qualidade (Leite, 2005).  

Um sistema de gestão de qualidade é um conjunto coordenado de valores e 

processos implementados por uma organização para garantir e demonstrar que 

atende aos padrões exigidos para satisfazer às demandas e expectativas de seus 

clientes. A norma internacional ISO 9001:2015 é a declaração aceita dos amplos 

requisitos de um SGQ (Morais, 2016). 
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Para Oliveira et al., (2010) a implementação de um SGQ significa a otimização de 

processos e a melhoria contínua dos produtos e serviços fornecidos dentro da 

organização.  

Certificar o Sistema de Gestão da Qualidade em organizações educacionais é 
garantir o interesse no produto, no processo ou no negócio, ou seja, a 
necessidade de se considerar as expectativas, não só dos clientes internos 
ou externos, mas todos os interessados no negócio, que são os stakeholders 
(acionistas, os clientes, os empregados, os fornecedores e a sociedade). 
Além do ganho de visibilidade frente ao mercado, proporciona a integração de 
três fatores básicos para o sucesso da organização educacional: estratégia 
eficaz; tecnologia eficaz e gestão eficaz (Oliveira et al., 2010, p. 7). 

Xavier (1996) defende que, para se implantar um programa de qualidade na 

educação, faz-se necessário seguir as seguintes linhas de ação:  

1. Realizar seminários de sensibilização para repassar informações sobre conceitos 

básicos e instrumentos de melhoria dos processos de gestão; 

2. Participar em cursos para a adoção de estratégias de implantação de programas 

de melhoria da gestão na educação;  

3. Promover visitas in loco em instituições para conhecer experiências de programas 

executados na área educacional; 

4. Ter acesso a livros e artigos sobre as experiências na gestão educacional. 

Segundo Pinto e Soares (2010) como citado em Costa (2013), para a implantação 

de um SGQ  na educação algumas etapas devem ser observadas: 

1. Levantamento da situação inicial;  

2. Sensibilização da gestão;  

3. Definição da política da qualidade;  

4. Definição da equipe de projeto; 

5. Definição do plano de implementação; 

6. Formação da equipe de projeto; 

7. Planejamento;  
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8. Implementação e funcionamento;  

9. Verificação e ações corretivas; 

10. Certificação. 

Segundo os autores Pinto e Soares (2010), como citado em Wittmann (2011), para o 

sucesso da implementação de um SGQ faz-se necessário o comprometimento de 

todos os colaboradores em todo o processo:  

As ações e planos de sensibilização do processo de formação contínua dos 
funcionários/colaboradores devem contemplar e divulgar a política da 
qualidade adotada pela organização e os objetivos e metas que se pretende 
atingir com a implementação do programa, e explicar claramente o que se 
espera de todas as pessoas (capacitadas e envolvidas) para o sucesso do 
programa, recolhendo ideias, sugestões e retendo situações e ocorrências 
indicadoras de necessidade de ação corretiva imediata ou preventiva 
(Wittmann, 2011, p. 84). 

Guillon e Mirshawka (1995), como citado em Gonçalves (2004), apresenta e indica 

outras orientações importantes com o objetivo de melhorar o processo, que são:  

a) Definição e esclarecimento dos papéis dos empregados;  

b) Socialização das informações antes exclusivas da alta gestão e estabelecimento 

de metas. 

Segundo Santos (2013), a GQT é vista como o modelo mais apropriado para as IES 

que estejam comprometidas com a melhoria da qualidade em um mercado 

competitivo, no qual os alunos procuram a confiança no ensino, acreditam que este 

atenderá às suas expectativas e esperam que sejam bem avaliados no mercado. 

Para a autora, a característica principal da qualidade no ensino é atender às 

necessidades e expectativas e satisfação dos alunos e stakeholders, desse modo a 

qualidade em IES engloba a qualidade do ambiente, a qualidade dos processos e 

gestão, a qualidade científico-pedagógica e a qualidade político-institucional. 

2.6.2.1 Operando em um ambiente controlado 

Muitas organizações implantam um sistema de gerenciamento de qualidade para 

demonstrar conformidade com os requisitos regulamentares. Um SGQ pode suportar 



50 
 

uma organização operando em um ambiente controlado de várias maneiras 

(Cardoso et al., 2005). 

Para garantir que os padrões de conformidade sejam cumpridos, todos os 

documentos da empresa devem estar em consonância com os processos do SGQ, 

garantindo a execução de tarefas uniformes e a consistência no treinamento da 

equipe (Ferreira, 2013). 

A manutenção de registros, como constatações de auditoria, monitoramento de 

dados, relatórios de não conformidade e ações corretivas, pode ser usada como 

prova de uso e eficácia do SGQ. Um SGQ pode ser usado para impor a aprovação e 

a disposição necessárias de documentos e registros (Fonseca, 2015). 

É importante que apenas a versão mais atualizada dos documentos esteja 

disponível para os usuários da empresa. Para ser compatível, os documentos 

devem ter identidade e controle de versão exclusivos quando sujeitos a alterações. 

As assinaturas de autores e aprovadores do documento podem ser necessárias. Um 

resumo do histórico do documento, mostrando as alterações e datas de revisão, 

pode ser necessário (Geoffrey et al., 2013). 

Para garantir que todos os registros sejam rastreáveis e recuperáveis, eles devem 

ser gerenciados e controlados de maneira semelhante aos documentos; é 

aconselhável atribuir-lhes identificadores exclusivos, que serão fornecidos por uma 

ferramenta eletrônica do SGQ (Vitiello et al., 2016). 

2.6.2.2 Etapas de Implementação 

A implementação de um SGQ é um desafio multifacetado. Autores como Zacharias 

(2009) e Maranhão (2009) defendem que o primeiro passo é o convencimento, o 

apoio, o engajamento e o comprometimento da alta direção; caso contrário as 

resistências às mudanças se sobressaem e a implementação fracassará. 

Para Colombo (2004), o conhecimento do negócio da organização é fundamental 

para a identificação e a classificação dos processos macro e principais, necessários 

para a realização do produto/serviço e o atendimento aos requisitos dos clientes e 

dos stakeholders. 
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Carpinetti e Gerolamo (2017) consideram que é necessário fazer uma avaliação pré-

implementação para analisar e mensurar o grau de adequação da organização às 

normas da ISO 9001:2015. Os autores apresentam uma sugestão de planejamento 

do processo de implementação. A proposta divide-se em 5 fases, as quais seguem: 

● Fase 1: é a etapa da pré-implementação, em que é realizado o diagnóstico da 

gestão da qualidade; 

● Fase 2: levantamento das necessidades e planejamento do sistema; 

● Fase 3: projeto do sistema; 

● Fase 4: implantação; 

● Fase 5: auditoria de certificação. 

Na fase de levantamento das necessidades, faz-se necessário nomear uma equipe 

para dirigir e implementar o SGQ e necessariamente um membro da equipe deve 

ser alguém da alta direção, pois trata-se de mudança de cultura da organização e 

essas mudanças são sempre conflituosas. Sem o apoio da direção no engajamento 

e no comprometimento desse projeto, as resistências ganham força e a 

implementação não ocorrerá. Nesta fase, as cláusulas 4 e 6 da ISO 9001:2015 

devem ser observadas: 

- Item 4.1 da norma: análise de contexto da organização: analisar e monitorar os 

contextos internos e externos da organização; 

- Item 4.2 da norma: identificação das necessidades dos clientes e outras partes 

interessadas (stakeholders): buscar encontrar quais são as perspectivas e 

necessidades dos clientes e das partes interessadas referente a organização em 

análise. 

- Item 6.1 da norma: análise de riscos e oportunidades: a organização primeiro 

precisa identificar os riscos e oportunidades para a gestão da qualidade na 

organização considerando o contexto da organização e as necessidades e 

expectativas dos clientes e das partes interessadas adotando ações para prevenir e 

diminuir os efeitos indesejáveis dos riscos e aumentar os efeitos desejáveis. 

A fase de projeto do sistema divide-se em 3 etapas: 
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1. Escopo, política e objetivos (itens 4.3, 5.2 e 6.2 da norma) nos quais se delimita a 

extensão da aplicabilidade do SGQ e se define a política e objetivos da qualidade. 

Os objetivos devem estar alinhados à política da qualidade de cada organização; 

2. Mapeamento dos processos da organização (itens 4.4 e 5 a 10 da norma): a 

organização deve determinar os processos necessários para o SGQ e a aplicação 

deles em toda a organização. Nesta fase é crucial fazer o mapeamento dos 

processos primários e identificar os críticos para a gestão da qualidade e após o 

mapeamento começar o planejamento e detalhamento dos processos do SGQ. 

Segundo Colombo (2004), faz-se necessário selecionar todos os processos, que 

agregam valor em uma IES e pode-se definir como processos macro o Processo 

Pedagógico, o Processo Administrativo e o Processo de Apoio. 

3. Projeto dos processos de gestão da qualidade: fase mais longa do processo pois 

é nela em que são desenvolvidos os documentos e um procedimento padrão de 

controle de documentos e registros. A organização deve fazer para cada processo 

o estabelecimento de atividades com sua sequência de interação entre elas, 

determinando os métodos e técnicas para o controle, designando para cada 

processo pessoas responsáveis. É também preciso determinar quais os 

documentos, procedimentos e registros necessários para a atividade de 

implantação do SGQ. 

Para Colombo (2004, p.55) nesta etapa deve-se “visualizar o sistema Instituição de 

Ensino, obedecendo a suas características, e colocá-lo em um fluxograma” 

(Colombo, 2004, p. 55). Após a identificação da sequência e o estabelecimento da 

interação, a próxima etapa é descrever os processos de maneira detalhada com os 

procedimentos. A Figura 4 ilustra a interação dos processos.   
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Figura 4  
Interação dos Processos 
Fonte: Colombo et al. (2004). Gestão educacional: uma nova visão. Porto Alegre: Artmed (p.56). 

Para alcançar o sucesso na identificação e na classificação dos processos macro e 

principais, que são primordiais para a organização, faz-se necessário conhecer o 

negócio da IES (Colombo, 2004). 

Como processos macros em uma IES, têm-se o Processo Administrativo (PA), o 

Processo Pedagógico (PP) e o Processo de Apoio. Esses processos são 

indispensáveis para a realização do serviço e para o atendimento dos requisitos dos 

stakeholders (Colombo, 2004).  

Na Figura 5 encontra-se a descrição dos procedimentos inerentes a essa etapa do 

processo.  
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Processo: confecção e reprodução de provas 

Responsável: Encarregado setor reprografia Data: xx/xx/xxxx Revisão: 01 

1. Objetivo: Confeccionar o original das provas escolares através da digitação/diagramação do material apresentado e, 
após aprovação, reproduzir a quantidade solicitada. 

2. Interação: corpo docente, coordenação pedagógica, setor de reprografia. 

3. Atividade/Responsabilidade 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Descrição das atividades/responsabilidades 
3.1. O encarregado ou funcionário do setor recebe e confere o material a ser reproduzido. 

3.2. Confere com a requisição, verificando o serviço a ser realizado, a quantidade solicitada, o prazo e as aprovações.  
3.3. Identificado algum problema, registra-o na requisição. 
3.4. Contata o professor ou responsável pela solicitação, expondo o problema. 
3.5. Solucionado o problema, o encarregado do setor estabelece as prioridades. 
3.6. Constatada a necessidade de digitação/diagramação, o serviço é encaminhado para a digitadora.  
3.7. Após esta etapa, o material deve ser revisado pela pessoa responsável. (Controle 1). 
3.8. Havendo alguma correção a ser feita, o revisor anota no material e devolve para nova digitação.  
3.9. Com a garantia da digitação correta, encaminha para reprodução, juntamente com a requisição.  
3.10. Durante a reprodução, deve ser realizado o Controle 2, conforme critério estabelecido no item 4.  
3.11. Não estando de acordo com os critérios de qualidade, tomam-se as providências para verificar causa e refazer o material. 
3.12. O material reproduzido deve ser embalado e lacrado. 
3.13. Encaminha-se o produto acabado para o requisitante e solicita-se visto de recebimento. 

4. Critério e método de controle: pela criticidade do processo, todos os originais devem ser revisados antes da reprodução e 
após, por amostragem de 30%. A reprodução e a distribuição (quantidade) devem ser controladas no ato da entrega.  

Figura 5  
Modelo de Procedimento 
Fonte: Colombo et al (2004). Gestão educacional: uma nova visão. Porto Alegre: Artmed (p.58). 
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A descrição dos processos precisa ser minuciosa, apresentando todos os passos de 

execução, seja em formato de texto ou em fluxograma, e a união das duas formas 

permite melhor entendimento do processo que é denominado de Procedimento 

(Colombo, 2004). 

Vale salientar a necessidade da elaboração do manual da qualidade, mesmo que ele 

não seja mais obrigatório, pois com ele é possível ter a visão holística do sistema. 

A fase da implantação do sistema é colocar em prática os procedimentos que vão 

sendo desenvolvidos, permitindo a identificação da necessidade de ajustes. Nessa 

fase devem ser realizadas as atividades de treinamento, implantação dos processos, 

procedimentos e demais documentos, serem feitas a revisão dos processos, a 

auditoria interna, a análise das auditorias e a definição dos planos de ação e 

acompanhamento de ações de melhoria. 

A organização pode contratar uma consultoria externa para auxiliar e coordenar o 

processo de certificação. 

A fase de auditoria de certificação é a etapa de conclusão do processo de 

implementação. Para isso, faz-se necessária a definição do organismo certificador, o 

planejamento e a realização das auditorias, bem como a análise de resultados e a 

tomada de ações para a melhoria do sistema. 

Segundo Maranhão (2009) a elaboração de um cronograma de trabalho deve ser 

desenhada dependendo da atividade da organização, mas há atividades comuns 

para qualquer tipo de projeto. Para esse autor, a disseminação da informação da 

implementação do SGQ deve ser realizada em todos os níveis da organização, o 

que é importante, pois além de evitar comentários desnecessários, se todos tiverem 

com informações adequadas, cria-se uma expectativa favorável de mudança. Assim 

como o tipo de abordagem, o treinamento deve ser realizado nos três níveis – 

estratégico, tático e operacional. 

A manutenção do SGQ é um desafio de busca incessante pela manutenção e 

melhoria contínua. Para Colombo (2004), o conceito de Kaizen “hoje foi melhor do 

que ontem, e amanhã, com certeza, será melhor do que hoje”, traduz o que significa 

a melhoria contínua que assegurará o sucesso do SGQ na IES. 
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2.6.3 Avaliação do Impacto da Implementação da NBR ISO 9001:2015 em IES 

A implementação de um SGQ resultará em vários ganhos para a organização. Aqui 

estão apenas alguns benefícios de se implementar efetivamente um Sistema de 

Gestão de Qualidade (Maranhão, 2009): 

● Alcançar metas organizacionais; 

● Reduzir erros dispendiosos e desperdício; 

● Aumentar a satisfação do cliente; 

● Se tornas mais eficiente; 

● Gerenciar o crescimento de forma mais eficaz; 

● Melhorar a disponibilidade da documentação; 

● Corrigir problemas para melhorar continuamente produtos e serviços; 

● Aumentar participação de mercado em novos territórios e setores de mercado; 

● Criar uma cultura de qualidade; 

● Incorporar visão em todos os projetos; 

● Melhorar a comunicação interna; 

● Oferecer produtos consistentes; 

● Medir efetivamente o desempenho de indivíduos e equipes; 

● Melhorar a conformidade. 

Segundo Wittmann (2011), o foco principal das IES para se manterem competitivas 

no mercado é sem dúvida uma adequada gestão educacional, orientada por 

ferramentas de GQT baseadas nos requisitos da NBR ISO 9001.  

A implementação de um sistema de gerenciamento de qualidade pode irritar os 

empregados, pode tirá-los de sua zona de conforto e mantê-los longe de processos 

institucionalizados. É por isso que o suporte, desde a gestão operacional e 

executiva, motivando e mostrando engajamento da alta direção desde o início, é 

fundamental para a implementação de um SGQ (Ujihara , Cardoso & Chaves, 2006). 

Sob um SGQ, os processos devem ser submetidos a um gerenciamento mais 

rigoroso. É sensato esperar mudanças na maneira como a equipe interage e esperar 

mudanças na distribuição de responsabilidade e prestação de contas (Valls, 2004). 
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É importante ter em conta a percepção do pessoal. Reconhecer as atitudes 

existentes dos funcionários e dissipar quaisquer preocupações que eles tenham é 

uma parte vital da estratégia gerencial ao implementar um Sistema de Gestão de 

qualidade (Vitiello et al., 2016). 

Os empregados são aqueles que usarão o sistema de gerenciamento de qualidade, 

fazendo com que qualquer alteração necessária para atender às suas necessidades 

e melhorar a usabilidade faça sentido (Zacharias, 2009). 

Um sistema de gerenciamento de qualidade oferece a tranquilidade de que os 

requisitos regulatórios estão sendo cumpridos e que a organização está adotando 

continuamente uma abordagem centrada no cliente (Mello et al., 2009). 

 Silva, Toss & Silva (2017) enfatizam que antes de iniciar o processo de 

implementação de um SGQ, deve-se observar e elencar os pontos negativos e 

positivos na IES. 

2.6.3.1 Impactos negativos da Implementação da NBR ISO 9001:2015 na IES 

Para Borges (2010), os impactos negativos aconteceram na fase de implementação 

do SGQ e estão elencados a seguir: 

1. Burocracia; 

2. Aumento de volume de trabalho; 

3. Aumento dos custos (auditoria interna e externa). 

 

No estudo de Wittmann (2011), a autora destaca como impacto negativo na fase 

inicial de implementação do sistema de gestão em IES a não aceitação da mudança, 

por parte dos docentes e discentes, alegando a influência de uma visão da indústria 

no meio acadêmico e a produção em massa dos serviços, o que implicaria na 

impessoalidade. 
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2.6.3.2 Impactos positivos da Implementação da NBR ISO 9001:2015 em IES 

Silva, Toss e Silva (2017) destacam que a implementação de um SGQ em IES gera 

padronização dos processos e melhora a organização, conferindo aos gestores 

indicadores mais precisos. Segundo os autores, o SGQ tornou-se referência para as 

IES que buscam eficiência e eficácia no atendimento dos seus clientes, trazendo 

bons resultados para todos os envolvidos (Silva et al., 2017). 

Para Colombo (2004), os maiores benefícios e principais retornos obtidos pela 

adoção de um SGQ em uma instituição de ensino são sem dúvida a satisfação dos 

clientes internos e externos e dos stakeholders e os resultados organizacionais 

positivos. Segundo o autor, “com o sistema organizado e formalizado, a instituição 

obtém meios para controlar e rastrear, de forma efetiva, as não-conformidades dos 

processos, acompanhando as ações de melhoria e a respectiva verificação de 

eficácia” (Colombo, 2004, p. 65). 

No estudo de Borges (2010), a implementação do SGQ em uma IES apresenta 

como impactos positivos: 

1. Uniformização e sistematização de procedimentos para toda a IES, tornando os 

processos mais claros e objetivos. 

2. Melhoria na definição de processos e procedimentos; 

3. Melhoria na organização documental; 

4. Melhoria na comunicação interna; 

5. Melhoria no controle de recursos; 

6. Cumprimento de exigências dos procedimentos, tornando os empregados mais 

responsáveis e comprometidos, se sentindo autônomos;  

7. Maior facilidade para responsabilizar por erros;  

8. Aumento do estímulo e a motivação para o trabalho;  

9.  Maior valorização individual de cada empregado e assim melhor satisfação 

pessoal;  

10.  Definição de indicadores e critérios objetivos para cada um dos empregados 

para melhorarem o seu desempenho profissional e superar suas metas; 

11.  Maior visibilidade e credibilidade da IES nacional e internacionalmente; 

12.  Melhoria da organização interna. 
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Segundo Wittmann (2011) a implementação de um sistema de gestão baseado na 

NBR ISO 9001 no setor educacional apresenta como ganhos percebidos pelos 

clientes a confiabilidade e a segurança. A autora destaca que posteriormente à 

implementação do SGQ em IES através da melhoria contínua, os processos 

tornaram-se mais simplificados, o tempo foi otimizado, os recursos de uma forma 

geral foram racionalizados e os custos para implantação acabaram absorvidos 

através das melhorias. 

Wittmann (2011) destaca como impacto positivo a questão da liderança através do 

comprometimento de todos os empregados, assumindo as responsabilidades em 

todos os setores da IES. Para a autora, a certificação é uma vantagem que enaltece 

a IES, despertando o interesse de futuros alunos, entidades empregadoras e outras 

instituições que podem firmar parcerias valiosas. 

Na análise de Borges (2010), o processo de implementação do SGQ somente pode 

ter sucesso se existir uma liderança com capacidade de organização, determinação, 

dinamismo e força desde o início do processo, envolvendo todos no mesmo objetivo. 

Do mesmo modo, também corroboram Silva, Toss e Silva (2017) sobre a 

necessidade do envolvimento de todas os colaboradores da organização para que 

haja eficácia da aplicação da norma, pois sozinha, ela não assegura qualidade. 

Segundo os autores, as IES que implementaram o SGQ tiveram bons resultados 

para todos os envolvidos.  

2.7 Marco teórico da pesquisa 

Autores como Carpinetti e Gerolamo (2017), Zacharias (2009), Maranhão (2009) e 

Colombo (2004) contribuíram para o referencial teórico que dará suporte à análise 

dos resultados da pesquisa. 

Os autores Carpinetti e Gerolamo (2017) apresentam uma sugestão de 

planejamento do processo de implementação do SGQ, com cinco fases. Eles 

consideram que é necessário fazer uma avaliação pré-implementação para analisar 

e mensurar o grau de adequação da organização às normas da ISO 9001:2015. 

Autores como Zacharias (2009) e Maranhão (2009) se preocupam com o primeiro 

passo da implementação, que deve ser o convencimento, o apoio, o engajamento e 
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o comprometimento da alta direção; de outro modo, haverá resistência à mudança e 

a implementação falhará. Colombo (2004) ressalta a importância do conhecimento 

do negócio da organização. 

A direção precisa estar atenta à percepção do pessoal e se esforçar para mitigar 

possíveis preocupações que os colaboradores posam ter, como parte vital da 

estratégia gerencial ao implementar o SGQ (Vitiello et al., 2016). 

Os pontos positivos e os pontos para melhoria precisam ser observados com 

atenção (Borges, 2010; Wittmann, 2011). 

Para Maranhão (2009) e Borges (2010), a implementação de um SGQ poderá 

resultar em vários ganhos para a organização, como alcançar metas 

organizacionais; reduzir erros dispendiosos e desperdício; aumentar a motivação 

para o trabalho, aumentar a satisfação do cliente; melhorar a disponibilidade da 

documentação; melhorar continuamente produtos e serviços; criar uma cultura de 

qualidade; melhorar a comunicação interna; melhorar a conformidade, entre outros. 
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3. Metodologia 

Este capítulo versará sobre os procedimentos metodológicos que guiam o 

desenvolvimento desta pesquisa com base na caracterização da pesquisa, 

classificação e técnicas de coleta e análise de dados a fim de atingir os objetivos 

delineados. 

3.1 Caracterização da Pesquisa 

A metodologia empregada caracteriza-se em estudo de caso único e pesquisa-ação 

desenvolvido através de pesquisa descritiva com abordagem qualitativa. 

A pesquisa descritiva, segundo Gil (2008, p. 28) “têm como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno. Inúmeros 

estudos podem ser classificados sob este título e uma das características mais 

significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados”. 

Vergara (1998) corrobora que a pesquisa descritiva apresenta características de 

determinada população ou fenômeno e não tem obrigação de explanar os 

fenômenos descritos, apesar de servir de base para tal explanação. 

O estudo descritivo é empregado quando o pesquisador tem por finalidade estudar 

determinada comunidade, suas características, seus valores, sua cultura e seus 

problemas, ou seja, “o estudo descritivo pretende descrever com exatidão os fatos e 

fenômenos de determinada realidade” (Triviños, 1987, p.110). 

Quanto à abordagem, esta é uma pesquisa qualitativa. Schindler e Pamela (2016) 

destacam que ela “é projetada para dizer ao pesquisador como (processo) e por que 

(significado) as coisas acontecem de determinada forma” (Schindler & Pamela, 

2016, p. 145). 

A pesquisa qualitativa tem seu foco principal em aspectos da realidade que não 

podem ser quantificados, não utiliza métodos e técnicas estatísticas e está centrada 

no entendimento e explicação da dinâmica das relações sociais (Schindler & 

Pamela, 2016). 

Quanto ao objeto de estudo, este é um estudo de caso único e pesquisa-ação. O 

estudo de caso, segundo Yin (2001), abarca uma pesquisa investigativa na qual o 
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método exige planejamento, técnicas de coleta de dados e análise para alcançar 

uma caracterização dos fenômenos analisados dentro de seu real contexto. Já a 

pesquisa-ação presume que “o mundo social está em mudança contínua e que o 

pesquisador e a pesquisa propriamente dita são parte desta mudança” (Collis e 

Hussey, 2005, p.71).  

 

Conforme Goldenberg (2011) o estudo de caso é 

uma análise holística, a mais completa possível, que considera a unidade 
social estudada como um todo, seja um indivíduo, uma família, uma 
instituição ou uma comunidade, com o objetivo de compreendê-los em seus 
próprios termos. O estudo de caso reúne o maior número de informações 
detalhadas, por meio de diferentes técnicas de pesquisa, com o objetivo de 
apreender a totalidade de uma situação e descrever a complexidade de um 
caso concreto. Através de um mergulho profundo e exaustivo em um objeto 
delimitado, o estudo de caso possibilita a penetração na realidade social, não 
conseguida pela análise estatística (Goldenberg , 2011, p. 19). 

 
Conforme Collis e Hussey (2005, p. 71, 72), a pesquisa-ação é: 
 

é um tipo de pesquisa aplicada, projetada para encontrar uma maneira eficaz 
de motivar uma mudança consciente em um ambiente parcialmente 
controlado. . . . É comum realizar uma pesquisa-ação dentro de uma única 
organização, e em muitos dos procedimentos ela é semelhante a um estudo 
de caso. O principal objetivo da pesquisa-ação é penetrar em uma situação, 
tentar provocar uma mudança e monitorar os resultados. . . . Uma boa parte 
das pesquisas-ação não está muito longe de um projeto de consultoria para a 
solução de problemas. 

 
Foram realizadas ainda, na presente investigação, pesquisas bibliográfica, 

documental e de campo. A pesquisa bibliográfica foi realizada através de 

contribuições dos autores citados no referencial teórico, que são estudiosos do tema 

relativo à implementação da ISO 9001:2015. Tais pesquisadores abordam ainda os 

desafios inerentes a esse processo. 

Segundo Lakatos e Marconi (2001), como citado em Oliveira (2011), a pesquisa 

bibliográfica  

abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema estudado, 
desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, 
monografias, teses, materiais cartográficos, etc. . .  e sua finalidade é colocar 
o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado 
sobre determinado assunto (Oliveira, 2011, p. 41). 

Por fim, a análise documental também foi utilizada. Segundo Lakatos e Marconi 

(2001) como citado em Oliveira (2011, p. 40), “a pesquisa documental é a coleta de 
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dados em fontes primárias, como documentos escritos ou não, pertencentes a 

arquivos públicos; arquivos particulares de instituições e domicílios, e fontes 

estatísticas”.  

3.2 Unidade de Análise e Observação 

A unidade de análise constituiu-se no projeto de implementação do SGQ baseada 

na norma ISO 9001:2015 na IES Faculdade de Direito Francisco Beltrão - FDFB, na 

perspectiva a partir da secretaria acadêmica. 

A IES está localizada na cidade de Francisco Beltrão, região sudoeste do Estado do 

Paraná e foi credenciada pelo MEC através da Portaria Ministerial nº. 765, de 31 de 

maio de 2000, publicada no Diário Oficial da União de 02 de junho de 2000. As 

atividades acadêmico-pedagógicas em sala de aula iniciaram-se em 09 de agosto de 

2000.  

O SGQ baseado na NBR ISO 9001:2015 estabelece atividades de gestão que são 

requisitos para a certificação. Segundo Carpinetti & Gerolamo (2017) o SGQ só terá 

sucesso se reunir os sete princípios de gestão que são: foco no cliente, melhoria 

contínua, visão de processos, liderança, decisão baseada em evidência, 

engajamento de pessoas e relacionamento com stakeholders.  

A ISO 9001 emprega a abordagem por processos utilizando o ciclo PDCA e a 

mentalidade de risco.  

O projeto do SGQ baseado na NBR ISO 9001:2015 da IES foi desenvolvido pelo 

Comitê da qualidade, formado por seis colaboradores da IES com objetivo de 

atender aos requisitos dos clientes e satisfação dos stakeholders, a melhoria da 

eficácia e a eficiência da instituição e tornar a instituição mais competitiva e 

produtiva por meio de um trabalho organizado (Apêndice A). 

Para o desenvolvimento do projeto de implementação do SGQ ISO 9001, o comitê 

reuniu-se duas vezes por semana de forma presencial e em outros momentos 

também debatiam sobre assuntos do Projeto, de forma não presencial. As 

deliberações de interesse do tema foram realizadas pelo grupo de rede social móvel, 

WhatsApp, entre outros. 
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Já a unidade de observação compõe-se dos participantes do grupo focal, formado 

por 9 docentes da IES que atuam na área pedagógica e na área administrativa nos 

cursos de bacharelado em Administração e Direito. 

3.3 Técnica de Coleta de Dados 

A metodologia da coleta de dados da pesquisa qualitativa do presente estudo 

baseou-se em grupo focal e análise documental. 

O grupo focal trata-se de um grupo de discussão único de 6 a 10 pessoas, liderado 

por um moderador. Esse grupo pode se reunir por até três horas seguidas,  ocasião 

em que os componentes trocam ideias, sentimentos e experiências sobre o assunto 

delineado (Schindler & Pamela, 2016). 

Morgan (1997) como citado em Trad (2009) define grupo focal como uma técnica de 

pesquisa qualitativa que colhe dados por meio das interações do grupo. Para a 

presente pesquisa foi criado um grupo focal formado por 9 docentes da IES que 

atuam na área pedagógica e na área administrativa. O grupo focal teve como foco o 

projeto de implementação do SGQ baseado na NBR ISO 9001:2015 na IES, a partir 

da secretaria acadêmica. Para isso, foi solicitada autorização para a realização da 

pesquisa empírica na IES (Anexo A).  

Para a coleta de dados foi aplicado um roteiro com perguntas abertas. O roteiro de 

perguntas que foram feitas no grupo focal está no Apêndice B e foram baseadas nos 

seguintes autores: Borges (2010); Carpinetti e Gerolamo (2017); Colombo (2004); 

Maranhão (2009); Santos (2013); Silva, Toss e Silva (2017); Vitiello et al. (2016); 

Wittmann (2011) e Zacharias (2009).  

Este roteiro apresenta perguntas-chave sobre o objeto em estudo, além de pontos 

positivos e negativos da implementação, questões que forneceram meios de 

resposta ao objetivo geral e aos objetivos específicos propostos.  

Quanto ao gênero dos respondentes, participaram da pesquisa 3 docentes do sexo 

feminino e 6 docentes do sexo masculino. 



65 
 

Quanto à distribuição em relação à área de atuação, tem-se que 5 docentes atuam 

em processo administrativo e pedagógico e 4 atuam somente no processo 

pedagógico. 

Quanto à formação e grau acadêmico e curso em que atuam na IES, os docentes 

participantes do grupo focal são relacionados conforme Tabela 4. 

Tabela 4 
Formação, grau e atuação acadêmica dos docentes do grupo focal 

Participante Formação 
Acadêmica 

Grau 
Acadêmico 

Atuação na IES 

P1 Direito Mestre Curso de Direito (docente e coordenação 
de curso). 

P2 Direito e Letras Mestre Direito (docente e coordenação de 
nivelamento). 

P3 Direito Especialista Direito (docente e coordenação de 
estágios). 

P4 Direito  Mestre Direito (docente). 

P5 História Doutor Administração e Direito (docente). 

P6 Administração Mestre Administração (docente e coordenação 
de curso). 

P7 Processamento 
de dados 

Mestre Administração (docente). 

P8 Engenharia 
Elétrica 

Mestre Administração (docente). 

P9 Economia Mestre Administração (docente e coordenação 
de estágios). 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Na condução do grupo focal um membro do CGQ desempenhou o papel de 

moderador. Ele utilizou o roteiro de questões norteadoras (Apêndice B) e conduziu o 

grupo com maestria, mantendo o foco no tema em estudo. 

O grupo focal foi realizado na sala de reuniões da IES, em ambiente apropriado, 

com equipamentos de áudio e vídeo, e iniciou-se após a autorização de todos os 

docentes para gravação dos encontros.  

Os participantes foram recepcionados pelo moderador na sala de reuniões da IES, 

reuniram-se em mesa oval, facilitando a proximidade entre eles e aumentando a 

interatividade. A sala possui excelente acústica, ventilação e iluminação, o que gera 

um ambiente agradável aos indivíduos ali presentes. 

O moderador agradeceu a presença de todos e lembrou que o encontro deveria 

durar no máximo duas horas. 
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Ao centro da mesa foi disponibilizado café, suco, lanches diversos de fácil acesso a 

todos os participantes com o objetivo de fornecer um ambiente descontraído e 

informal, propício à pesquisa. 

Primeiramente foi aplicada uma dinâmica chamada dinâmica da caixa, com o 

objetivo de ressaltar a importância de trabalhar com procedimentos nas 

organizações (Apêndice C) 

Os participantes se dividiram em duas equipes. No primeiro momento, foram 

fornecidos uma folha, uma caneta, uma tesoura, uma régua e um grampeador e 

solicitado para que cada equipe fizesse uma caixa em 1 minuto. Após a entrega das 

caixas, elas foram comparadas entre as duas equipes e foi verificado que eram 

totalmente diferentes.  

No segundo momento foi entregue um procedimento para cada equipe e com os 

mesmos materiais foi solicitada a realização da confecção de uma nova caixa.  

Ao final, verificou-se que as caixas ficaram iguais, com algumas não conformidades, 

passíveis de ajustes, cumprindo o objetivo, que foi de aproximar os indivíduos e 

mostrar a eles a importância de trabalhar com procedimentos, um exemplo de como 

reduzir falhas, extinguir retrabalhos e dar maior agilidade e padronização aos 

processos. A dinâmica serviu para mostrar que a implementação de um SGQ 

oportuniza melhorias nos processos, nas interações e nos serviços prestados. 

Após a realização da dinâmica, foram iniciadas as atividades do grupo focal. 

Em outra sala com imagem e vídeo em tempo real estavam reunidos os demais 

integrantes do CGQ que acompanharam e observaram todo o processo.  

3.4 Análise dos dados 
 

Através da análise e interpretação dos dados busca-se a explanação dos resultados 

e a conclusão da pesquisa, demonstrando as conquistas e apresentando as 

limitações e recomendações sobre o tema. É considerada a parte mais importante 

da pesquisa (Marconi & Lakatos, 2003). 
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Merriam (1998), como citado em Teixeira (2003) destaca as principais técnicas de 

análise dos dados na pesquisa qualitativa: análise etnográfica, análise narrativa, 

análise fenomenológica, método comparativo constante, análise de conteúdo e 

indução analítica. O procedimento para a análise desta pesquisa foi a técnica de 

análise de conteúdo, através da análise do que foi declarado no grupo focal. 

Após a análise, o material coletado foi classificado em grau de importância de temas 

e categorias com o intuito de melhor compreensão e interpretação dos discursos, 

objetivando maior clareza dos dados. A utilização da análise de conteúdo fornece 

para a pesquisa maior credibilidade e legitimidade (Silva & Fossá, 2013). 

A análise de conteúdo, segundo Bardin (1977), pode ser definida como  

um conjunto de técnicas de análise de comunicação, que utiliza 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens. . . a intenção da análise de conteúdo é a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção ou, eventualmente, de 
recepção (Bardin, 1977, p. 38). 

Ainda segundo Bardin (1977), existem 3 fases no processo de análise de conteúdo 

para os dados coletados: pré-análise (fase da organização), exploração do material, 

tratamento dos resultados obtidos e interpretação. 

3.5 Estratégia de análise e tratamento dos dados 

A Tabela 5 dispõe sobre a estratégia empregada na análise dos dados, 

correlacionando os autores que fornecem sustentação teórica aos objetivos 

específicos indicados na investigação, assim como o tipo de pesquisa e os 

instrumentos de coleta de dados. 

Tabela 5 
Estratégia de análise dos dados 

Objetivos Específicos Autores/Documento Tipo de 

Pesquisa 

Fonte da Coleta 

de Dados 

a) analisar os 
procedimentos da 
qualidade já utilizados pela 
secretaria acadêmica da 
IES; 

Campos (2004); 
Carpinetti e Gerolamo (2017); 

Colombo (2004); 
Mello, Silva, Turrioni, e Souza 

(2009); 
NBR ISO 9001 (2015). 

Pesquisa 
Bibliográfica 

e 
Documental 

Referencial 
Teórico 

 (continua) 
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(conclusão) 
b) analisar as exigências 
da norma NBR ISO 
9001:2015; 

NBR ISO 9001:2015; 
Carpinetti (2017). 

Pesquisa 
Documental 

Referencial 
Teórico 

d) identificar e fazer um 
diagnóstico das mudanças 
a serem implementadas; 

Maranhão (2009); 
NBR ISO 9001:2015. 

 

Pesquisa 
Documental 

Desenvolvido em 
reuniões pelo 

Comitê de 
Qualidade 

e) fazer uma análise crítica 
do projeto de 
implementação do SGQ 
baseado na NBR ISO 
9001:2015 na percepção 
dos docentes da IES. 

 
Borges (2010); 

Silva, Toss e Silva (2017); 
Wittmann (2011). 

Pesquisa de 
campo 

Roteiro de 
perguntas a ser 
usado no Grupo 

focal (Apêndice B) 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Na sequência do estudo, o Capítulo 4 trará a apresentação e a análise dos 

resultados.  
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4 Apresentação e Análise dos Resultados 

Neste capítulo objetiva-se a apresentação e análise dos resultados empíricos 

coletados através do grupo focal e da análise documental sobre a IES em estudo. É 

por meio das análises que surgem as respostas aos objetivos da pesquisa.  

4.1 Exigências da norma NBR ISO 9001: 2015 e procedimentos da qualidade já 

utilizados na secretaria acadêmica  

Para que uma IES seja certificada pelo SGQ ISO 9001:2015, ela deve ser auditada 

por um organismo certificador que atestará que o SGQ está adequado ao modelo 

instituído pela ISO 9001, cumprindo todos os itens exigidos na norma e que 

demonstrem evidências de que a IES implementa atividades de gestão da qualidade 

necessárias para atender aos requisitos dos clientes (Carpinetti, 2017). 

Os principais requisitos da norma que devem ser observados e seguidos para 

alcançar a certificação. Esses, segundo Carpinetti (2017), já mencionados no 

capítulo 2, são: 

1) Levantamento das necessidades, levando em consideração a análise do 

contexto da organização (item 4.1 da norma); a identificação das 

necessidades dos clientes e outras partes interessadas (item 4.2 da norma) e 

a análise dos riscos e oportunidades (item 6.1 da norma); 

2) Em relação ao projeto do sistema de gestão, este divide-se em 3 fases: 

a) Primeiro, deve-se definir o escopo do sistema da qualidade (item 4.3 da 

norma) e na sequência definir a política e os objetivos da qualidade (item 

5.2 e 6.2 da norma); 

b) A próxima fase é o mapeamento dos processos, pois a ISO 9001 é 

baseada na abordagem por processos (item 4.4 da norma) e uma vez 

mapeados, pode-se iniciar o planejamento e o detalhamento dos 

processos no SGQ. 

c) Esta é a última fase e a mais longa, em que os processos e relativos 

documentos são desenvolvidos, através da criação de padrões com 
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codificação dos documentos e outros critérios, como aprovação, validação 

e distribuição.  

Após estas definições, o próximo passo é planejar o conteúdo do sistema 

da qualidade, conforme requisito 4.4 e o planejamento da operação, 

requisito 8.1, em que cada processo deve ter o estabelecimento das 

atividades com sequência e interação entre elas, entradas e saídas; com 

métodos e técnicas necessários para a operação e controle; os recursos 

necessários e a determinação de pessoas com autoridade e 

responsabilidade. 

3) Esta etapa refere-se à implantação do SGQ, ou seja, é a fase onde os 

procedimentos serão colocados em prática e também é nesta etapa que as 

atividades de treinamento dos procedimentos, implantação dos processos, 

procedimentos e demais documentos, treinamento dos auditores internos, 

analise de auditorias e planos de ação e acompanhamento de ações de 

melhoria são realizados. 

4) Nesta etapa conclui-se a implementação, e é o momento de realizar a escolha 

do organismo certificador, planejar e realizar pré-auditorias para identificar e 

sanar não conformidades e então marcar a auditoria final de certificação. 

Conforme descrito na Metodologia, esta etapa dos procedimentos já utilizados na 

secretaria acadêmica foi realizada com o grupo de profissionais nomeados pela 

direção geral que compõem o CGQ da Instituição. Eles foram treinados para esta 

tarefa por meio de reuniões de estudo dos manuais da qualidade e da Norma.  

O objetivo da análise é avaliar o estado de adequação das práticas de gestão da 

qualidade já implementadas na Instituição, baseadas na norma ISO 9001:2015. 

A análise realizada partiu do requisito 4 da Norma, contexto da organização, pois as 

seções de 0 a 3 abordam, respectivamente, a introdução, o escopo, a referência 

normativa e os termos e definições, seções que não possuem requisitos para 

diagnóstico. 

Na análise realizada verificou-se que não há uma visão sistêmica da organização 

com levantamento de dados dos recursos materiais, financeiros, tecnológicos e 
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humanos que estão disponíveis na IES, nem processos documentados e 

planejamento evidenciado referente ao SGQ. 

Verificou-se que, quanto à questão da IES entender as necessidades e expectativas 

de stakeholders, ela atende em partes o requisito, pois está em funcionamento a 

ouvidoria e também há o questionário de satisfação aplicado pela CPA, porém nada 

está documentado e nem evidenciado.  

Não há uma tratativa com relação aos stakeholders primários (colaboradores; 

clientes; fornecedores; proprietários; mantenedores e concorrentes) e os 

secundários (MEC; governo; comunidade, entre outros), nem do público com o qual 

a instituição se relaciona e que pode ser impactado de forma direta ou indireta pelas 

operações.  

Concluiu-se que deverá ser realizado um mapeamento com o objetivo de entender 

as necessidades e expectativas das partes interessadas e a definição de um plano 

de mitigação para o atendimento das expectativas.  

Em relação ao escopo, pode-se notar que ele está evidenciado através do Projeto 

de Implementação do SGQ baseado na NBR ISO 9001:2015 na secretaria 

acadêmica da IES (Apêndice A). 

No que tange à liderança, requisito 5 da norma, a alta direção da IES demonstra 

comprometimento e responsabilidade com o projeto de implementação do SGQ.   

A IES já utiliza canais como ouvidoria e CPA, que têm como objetivo principal a 

satisfação do cliente; porém, sem evidências na tratativa das solicitações, 

reclamações, relatórios e critérios utilizados. 

Não foram localizadas evidências na IES no que se refere à Política da qualidade, 

ou seja, princípios e valores referentes à gestão da qualidade. 

No tocante aos papéis, responsabilidade e autoridades organizacionais, a IES 

atende parcialmente à norma, pois já possui definidos alguns colaboradores com 

papéis importantes, com responsabilidades e autoridade específicas.  
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O requisito 6 da norma abarca o planejamento para a implementação, como ações 

para abordar riscos e oportunidades, objetivos da qualidade e planejamento para 

alcançá-los e planejamento de mudanças. O único item a que a IES atende 

parcialmente são os objetivos da qualidade, evidenciados através de metas 

cobradas. Porém, trata-se de indicadores não formalizados e não monitorados.  

As ações de apoio estão elencadas no requisito 7 da norma, são ações para a 

implementação e manutenção do SGQ. Este requisito da norma foi ao qual a IES 

mais atendeu. Nota-se que no que se refere à infraestrutura, ao ambiente para a 

operação dos processos atendeu à norma. A secretaria acadêmica possui uma sala 

ampla, com boa iluminação, é climatizada, dispõe de equipamentos adequados, 

limpeza e manutenção. Em relação à responsabilidade e autoridade, precisa de 

implementação, pois não tem esses quesitos bem definidos.  

Já no que se refere à comunicação interna e externa do SGQ, não é evidenciado um 

procedimento formalizado que contemple os canais de comunicação. 

Quanto ao controle de informação documentada, a IES possui um controle interno 

de documentos; entretanto, sem formalização e critério definidos e em relação aos 

documentos externos, esses são controlados; porém, sem tratativa com relação à 

validade dos mesmos. 

No requisito 8 encontram-se as várias fases de operação, entre elas, planejamento e 

controle operacionais, requisitos para produtos e serviços, controle de processos, 

produtos e serviços, produção, provisão e liberação de serviços e controle de saída 

não conformes. 

Entre essas fases de operação, a IES atende parcialmente somente à produção e 

provisão de serviços, no que se refere à identificação e rastreabilidade, pois existe 

um processo de captura de documentos; porém, sem um procedimento formalizado.  

No diagnóstico realizado em relação ao requisito 9, avaliação e desempenho, a IES 

não atende a nenhum item da norma, os quais são: monitoramento, medição, 

análise e avaliação, auditoria interna e análise crítica da direção. 

No requisito 10, que trata da melhoria do desempenho do SGQ, verificaram-se 

melhorias estruturais comprovadas constantemente. Não foram evidenciados na IES 
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procedimentos formalizados do controle de saídas não conforme, nem uso de 

ferramentas com o objetivo de contemplar, assegurar, monitorar e avaliar as 

melhorias implementadas. 

Verifica-se, com esse diagnóstico pré-implementação, que a IES em estudo não 

atende à maioria dos requisitos da norma ISO 9001:2015, necessitando assim 

adequar o processo de implementação do SGQ às legítimas necessidades da 

secretaria acadêmica da IES. 

4.2 Diagnóstico das mudanças a serem implementadas  

Um SGQ que tenha eficácia no seu funcionamento, de acordo com a ISO 

9001:2015, deve atender o cumprimento dos requisitos da versão da norma, criando, 

alterando, adaptando os documentos da IES. 

A implementação de SGQ numa organização tem como objetivo a certificação pelo 

organismo certificador, chancelando que a IES se encontra em conformidade com os 

requisitos da norma. 

No diagnóstico pré-implementação, realizado pelo CGQ, foi constatado que a IES 

não possui um SGQ implementado, não atendendo à maioria dos requisitos da 

norma ISO 9001:2015. 

Os cinco componentes do CGQ se reuniram e com base em cláusula por cláusula 

dos requisitos das normas ISO 9001:2015 e 15419:2006 e realizaram o diagnóstico 

de mudanças necessárias para implementar o SGQ na secretaria acadêmica da IES.  

O diagnóstico das mudanças iniciou-se na cláusula 4 da norma, pois as secções de 

1 a 3 são introdutórias, não consideradas nessa análise. 

4.2.1 Cláusula 4 – Contexto da organização 

O requisito 4.1 trata da análise de contexto da organização. Nessa fase apresenta-

se como é aplicada a abordagem do processo. 

O objetivo dessa fase é alcançar um controle eficaz e eficiente que tenha como 

resultado a melhoria do desempenho, além da identificação das questões internas e 

externas que são importantes para os objetivos estratégicos da IES. 
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Para analisar o contexto interno e externo da IES, faz-se necessário o levantamento 

de dados de recursos materiais, financeiros, tecnológicos e humanos disponíveis 

internamente, além de analisar quais desses recursos são necessários adquirir de 

fontes externas para realizar os serviços com qualidade.  

Para evidenciar a contribuição de cada processo e suas relações, utilizou-se a 

ferramenta Business Model Canvas (Osterwalder e Pigneur, 2011) para mapear o 

contexto organizacional que proporciona uma visão sistêmica da IES. A norma não 

determina a utilização de uma ferramenta em específico, podendo ser usada a que 

melhor convier, conforme Figura 6. 

 

Figura 6 
Mapa do contexto organizacional da IES em estudo. 
Fonte: elaborado pelo CGQ, adaptado da ferramenta de planejamento estratégico Canvas. 

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2011). Business Model Generation - inovação em 
modelos de negócios: um manual para visionários, inovadores e revolucionários. Rio 
de Janeiro: Altas Books. 
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O mapa de contexto organizacional está dividido em nove áreas estratégicas e para 

cada área foi realizada uma análise de pontos fortes ou ameaças e a forma de 

monitoramento (Figura 6). 

1)  Parcerias principais: rede de fornecedores e parceiros (provedores externos), 

auxiliam no funcionamento do negócio garantindo continuidade e conformidade do 

serviço e/ou produto entregue. 

2) Atividades principais: Atividades essenciais e suas interfaces, com 

procedimentos documentados e abordagem do processo clara e precisa, garantindo 

qualidade pelo cumprimento e alcance do objetivo.  

3) Recursos principais: recursos necessários para a realização das atividades 

principais, mantendo e dando suporte ao negócio.  

4) Proposta de valor: baseada na política assumida pela IES, na garantia da 

qualidade do serviço entregue, assegurando o melhor atendimento às pessoas em 

conformidade com o padrão de qualidade assumido, transparência e confiabilidade 

nas relações, visão externa da organização e reconhecimento social. 

5) Relacionamento com o cliente: são os canais de comunicação utilizados pela 

IES através de atendimento personalizado e formalizado em registro próprio 

(formulário), com objetivo de tratar as reclamações, dúvidas, sugestões, elogios e 

solicitações e, após realizada a tratativa, aplicar a pesquisa de satisfação com a 

finalidade de avaliar a eficácia da tratativa. A pesquisa de satisfação é realizada 

anualmente, sendo uma ferramenta eficaz na melhoria dos processos, serviços e 

relações.  

6) Canais: atendimento presencial através do ouvidor ou pelo site da IES no ícone 

ouvidoria, questionários da CPA aplicado anualmente, caixas de 

sugestões/reclamações da CPA em pontos estratégicos da IES, e-mails 

institucionais e contato telefônico, todos avaliados em pesquisa de satisfação. 

7) Segmento de clientes: Graduação; Pós-Graduação e Cursos de Extensão. 

8) Estrutura de custos: custos relevantes e necessários para manter a estrutura da 

IES. Utilização de ferramenta de custos para levantamento de todas as despesas 
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necessárias para a prestação de serviços. Revisão de planilha a cada alteração de 

processo, alteração de salários e insumos, legislação tributária e marketing. 

9) Receitas: Após análise de custos de cada serviço ofertado, através do formulário 

de preço se determina a margem de lucro aplicável, sendo que a maior parte das 

receitas são de mensalidades. Definição do método de cobrança e 

acompanhamento através de relatórios e, para grandes investimentos, a captação 

de recursos é realizada com recursos societários. 

O monitoramento e a análise seguirão o ciclo do PDCA, de forma a assegurar 

pertinência, adequação e eficácia de todos os processos que compõem a 

organização.  

Para tanto, leva-se em consideração o resultado das auditorias, o desempenho dos 

processos, a conformidade dos serviços, as tratativas de ações corretivas e sua 

eficiência, a oportunidade de melhorias, o desempenho dos provedores externos e a 

análise dos pontos positivos e negativos. São considerados também o atendimento 

às expectativas dos stakeholders primários e secundários, a análise de riscos e 

eficácia dos planos de ações, a avaliação do resultado de pesquisas de satisfação 

externa e a análise do desempenho dos processos em conformidade com os 

requisitos legais. 

O requisito 4.2 trata da identificação das necessidades dos clientes e stakeholders.  

Na IES os stakeholders são: os clientes, os colaboradores, os sócios, as mídias, os 

provedores externos, a concorrência, os terceirizados, as entidades governamentais, 

os reguladores governamentais e a comunidade, ou seja, os públicos estratégicos 

com os quais a IES se relaciona e que podem ser impactados de forma direta ou 

indireta pelas operações. Esses impactos devem ser monitorados e mapeados a fim 

de reforçar as relações de valor. 

 

O item 4.3 da norma trata do escopo do SGQ, ou seja, a delimitação da atuação do 

SGQ na IES, especificando que setores ou processos serão auditados e após 

determinado deve estar disponível e mantido como informação documentada. No 

caso da IES em estudo o CGQ determinou o seguinte escopo: 
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O CESUL – Centro Sulamericano de Ensino Superior é uma Instituição de Ensino 

Superior paranaense, localizada na cidade de Francisco Beltrão, e que oferta os 

cursos de Direito e Administração, na modalidade presencial, para alunos da área de 

abrangência do Sudoeste do Paraná e Oeste de Santa Catarina. Esta informação já 

consta da Introdução desta dissertação. 

O item 4.4 trata do SGQ e seus processos. Nessa fase a IES, através de sua 

liderança, deve definir os processos necessários e sua aplicação para a 

implementação do SGQ, baseada na abordagem por processos. 

A secretaria acadêmica, objeto de estudo, enquadra-se no processo administrativo e 

nele há vários processos principais, tais como: a matrícula, a matrícula de 

ingressante, a rematrícula, o aditivo de contrato, a confecção de diploma, a emissão 

de documentos, a transferência interna e externa e a equivalência de disciplina. 

O macroprocesso administrativo interage com o pedagógico e com o de apoio.  

Após a análise da interação deve-se, antes de descrever os processos, analisar os 

principais, dar prioridade àqueles que possuem relevância e que impactam 

diretamente o negócio da IES, os que agregam valor ao cliente e, também há a 

necessidade de se observar os com maior índice de reclamação por parte dos 

clientes e stakeholders, bem como os com maior erro no processo (Colombo, 2004). 

A descrição do processo deve ser minuciosa, como realmente acontece e, após o 

mapeamento, inicia-se o planejamento e o detalhamento dos processos do SGQ. 

Segundo Mello et tal. (2009), o CGQ e pessoas responsáveis pelo processo devem 

desenvolver um fluxograma para cada processo identificado a fim de realizar o 

mapeamento dos serviços que fazem parte do processo, detectando falhas e 

oportunidades de melhoria e excluindo tarefas em duplicidade ou que não agregam 

valor. 

O autor apresenta as simbologias utilizadas para a realização do fluxograma, 

conforme Figura 7. 
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Figura 7 
Simbologia usada na elaboração de fluxograma 
Fonte: Mello et al. (2009), ISO 9001:2008. SGQ para operadores de produção e serviços. São Paulo: 
Atlas. 

 

No fluxograma para mapeamento de processos, cada símbolo remete a uma etapa 

ou atividade. 

Como modelo de procedimento, pode-se verificar, na Figura 8, o fluxograma da 

matrícula. Este modelo foi desenvolvido pelo CGQ para ser utilizado caso o projeto 

seja implementado. 
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Figura 8 
Modelo de procedimento – fluxograma matrícula 
Fonte: Elaborado pelo CGQ, adaptado de Colombo, S. S. (2004). Gestão Educacional: uma nova 
visão. Porto Alegre: Artmed. (p.58). 
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4.2.2 Cláusula 5 – Liderança 

A alta direção demonstra comprometimento e liderança com o SGQ, assumindo 

responsabilidade pela eficácia do SGQ, engajando e apoiando os colaboradores da 

IES, e possui ciência de que precisará realizar práticas gerenciais a fim de fortalecer 

o foco no cliente. 

Também foi desenvolvido pela alta direção, de forma participativa, com interação 

dos membros com CGQ, a política da qualidade da IES, com a seguinte redação: 

O CESUL – Centro Sulamericano de Ensino Superior, diante do compromisso 
de formar profissionais com visão crítica, humanística e tecnicamente 
avançada para dar efetividade aos direitos da cidadania e inserção no 
mercado de trabalho, estabelece uma política voltada para a educação de 
qualidade com base na capacitação e treinamento do corpo docente e corpo 
técnico administrativo, no aperfeiçoamento continuado dos processos com o 
objetivo de excelência organizacional,  no planejamento de ações e na 
melhoria dos serviços ofertados assegurando o cumprimento dos requisitos 
legais e institucionais, visando à satisfação das necessidades e expectativas 
de stakeholders. (Fonte: Resolução n. 001/2019 – MA)1 

 

 4.2.3 Cláusula 6 – Planejamento 

A norma divide essa cláusula em 3 itens: 

Item 6.1: trata de ações para abordar riscos e oportunidades e o objetivo é a 

redução dos efeitos indesejados, aumentando os desejados, a fim de obter 

melhorias e que sejam alcançados os resultados do SGQ.  

Após a realização da análise, a empresa determinou ações para tratar os riscos e 

oportunidades encontradas, tendo de as implementar no SGQ e avaliar a sua 

eficácia. 

A norma não indica uma ferramenta específica, mas após análise, verificou-se que a 

matriz de riscos, também chamada de matriz de probabilidade e impacto, é uma boa 

                                            
 
 
1 Trata-se de Resolução própria da IES em estudo.  
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opção, pois leva em consideração a probabilidade de acontecer, bem como o 

impacto que trará para a IES.  

Na Figura 9 apresenta-se um exemplo de matriz de risco baseada em probabilidade 

e impacto, como a apresentada no guia de matriz de riscos do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (2017). 

 

Figura 9 
Matriz de risco  
Fonte: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (2017). Matriz de Riscos - Gestão de 
Integridade, Riscos e Controles Internos da Gestão. Brasília: Assessoria Especial de Controle Interno 
- AECI. Recuperado de   HYPERLINK "http://www.planejamento.gov.br/assuntos/gestao/controle-
interno/matriz-de-riscos"  
 

A análise de risco realizada na secretaria acadêmica da IES, utilizando a matriz de 

risco, apontou pontos frágeis e pontos que devem ser levados em consideração e 

monitorados com ações já elencadas no processo, como demonstra a Figura 10. 
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Figura 10 
Formulário de Análise de risco – Secretaria Acadêmica  
Fonte: Elaborado pelo CGQ, adaptado de ABNT (2015). NBR ISO 9001: Sistema de Gestão da 
Qualidade. Requisitos. Rio de Janeiro. 

 

Item 6.2: trata dos objetivos da qualidade que foram estabelecidos, de acordo com a 

política de qualidade. 

Segundo a norma ABNT NBR 15419:2006, ao determinar os objetivos da qualidade 

na IES deve-se levar em consideração as necessidades e as expectativas dos 

clientes e demais stakeholders, a avaliação dos resultados alcançados e a trajetória 

do egresso. 

Na Tabela 6 pode-se verificar alguns exemplos de objetivos da qualidade 

acompanhados de metas e prazos da secretaria acadêmica da IES: 

 
Tabela 6 
Exemplos de objetivos da qualidade da Secretaria Acadêmica da IES 

Objetivos da qualidade 

Da secretaria acadêmica 

Metas Prazos 

Acolhimento dos acadêmicos 
e acompanhamento do 

rendimento escolar 

Redução da evasão em 10% do ano 
anterior 

12 meses 

 (continua) 
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(conclusão) 

Melhorar o relacionamento 
interpessoal dos 
colaboradores  

Através do relacionamento interpessoal 
positivo, o ambiente de trabalho torna-
se saudável, aumentando a 
produtividade e demonstrando empatia. 

 

12 meses 

 

Reduzir o número de 
matrículas presenciais 

40% (atual) para 10% 12 meses 

Reduzir o tempo de resposta 
dos requerimentos do setor 

De 8 para 3 dias 6 meses 

Aumentar o índice de 
satisfação do setor 

De 70% (atual) para 90% 24 meses 

Criar solicitações de 
requerimentos/documentos 

do setor pelo portal do aluno 

Somente presencial (atual) para 60% 
on-line 

 

24 meses 

Melhorar a comunicação 
entre docentes e secretaria 

acadêmica 

Criação de e-mail e grupo de WhatsApp 
institucional agilizando o fluxo de 

informações 

 

6 meses 

Criação de aplicativo 
acadêmico para 

smartphones  

Consultas pelo portal do aluno (atual) e 
ofertar a modalidade de aplicativo de 
smartphone com informações 
relevantes, como avisos, notas e faltas 

 

24 meses 

Fonte: Elaborado pelo CGQ. Adaptado de ABNT (2006). NBR 15419: Sistema de Gestão da 
Qualidade. Diretrizes para aplicação da ABNT NBR ISO 9001:2000 nas organizações educacionais. 
Rio de Janeiro. 

A Norma afirma que os objetivos da qualidade devem ser mensuráveis, monitorados 

e atualizados. 

Item 6.3: trata do planejamento de mudanças que, após implantação do SGQ tendo 

necessidade de alterações, devem ser planejados com base no orçamento 

disponível e na necessidade de modificação, que pode ser em relação aos 

processos, aos equipamentos e recursos. 

4.2.4 Cláusula 7 – Apoio 

No que se refere ao apoio, a IES deverá prover recursos necessários para a 

implementação e manutenção do SGQ com base na satisfação e requisitos do 

cliente.  

Em relação às pessoas, deverão fornecer cursos de capacitação para os envolvidos 

na GQ, gerenciando seu conhecimento e determinando e promovendo ações para 

adquirir as competências, com registros de evidências. 
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Quanto à infraestrutura e o ambiente para operação dos processos, a IES atende o 

convencionado pela norma, com instalações adequadas, todas as salas 

identificadas, com equipamentos com manutenção regular evidenciada e software 

com suporte técnico adequado, com o objetivo de evitar a inoperância de algum 

recurso utilizado. 

Item 7.1.6: a Norma estabelece o conhecimento organizacional, ou seja, a IES deve 

determinar o conhecimento necessário para a operação dos seus processos e a 

conformidade dos seus serviços, observando a manutenção e a disponibilidade 

desses conhecimentos.  

A IES, através do CGQ, deverá empregar no ambiente interno o compartilhamento 

do conhecimento adquirido através da experiência, conquistando novos 

conhecimentos através de projetos que serão realizados e ações que utilizarão para 

sanar não-conformidades.  

Quanto às fontes externas, a IES deverá aplicar o seu conhecimento baseado nas 

normas e regulamentos vigentes e também através do feedback dos clientes ou 

provedores externos. 

Item 7.2: a norma estabelece que a IES precisará determinar as competências ou 

habilidades requeridas das pessoas que realizarão o processo, assegurando que 

sejam capazes ou que promovam ações para adquirir essas competências, além de 

manter registros para evidenciar a adequação das pessoas para o exercício do 

cargo. 

Um exemplo pode ser verificado no processo de matrícula referente às 

especificações do cargo: 

1) Conhecimento necessário e/ou desejáveis: 

a. Conhecimento de normas educacionais previstas – MEC; 

b. Conhecimento das normas internas da IES; 

c. Planejamento educacional; 

d. Abordagem de pessoas; 
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e. Liderança – gestão de pessoas; 

f. Organização. 

2) Competências comportamentais – atitudes e habilidades: 

Ter calma, ter paciência, ter tranquilidade, ter controle emocional, ter 

iniciativa, ter boa comunicação, ter bom relacionamento interpessoal, ter 

dinamismo, ter excelência no atendimento e ser proativo. 

3) Responsabilidade por materiais e equipamentos: 

Zelar pela integridade dos documentos, dos processos e pelo bom 

funcionamento dos recursos disponibilizados (equipamentos). 

4) Responsabilidade por documentos: 

Todos os documentos relacionados com a IES e com os alunos. 

5) Esforços: 

a) Mental: atenção, decisão e equilíbrio; 

b) Visual: atenção aos detalhes;  

c) Físico: boa apresentação pessoal. 

6) Principais desafios do cargo: 

Cumprimento das normas e processos, organização do setor, confiabilidade e 

discrição, ampliação dos resultados da IES, satisfação dos provedores 

internos e clientes do processo. 

Item 7.3: a Norma estabelece a conscientização das pessoas que trabalham na IES, 

ou seja, todas devem saber da política e dos objetivos da qualidade, da contribuição 

que elas darão para a eficácia do SGQ e das implicações caso a IES não atenda 

aos requisitos da norma. 

O CGQ deverá realizar reuniões com o setor da secretaria acadêmica para 

capacitação e conscientização da importância de atender aos requisitos da norma 
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ISO 9001:2015, além de explanar sobre a política e os objetivos da qualidade da 

IES.  

Item 7.4: A norma estabelece que a comunicação deve ser realizada interna e 

externamente. 

A comunicação interna deverá ser realizada através de reuniões de conscientização 

da importância do SGQ, em que serão abordados a política e os objetivos da 

qualidade, os indicadores e metas, os treinamentos, as auditorias e demais 

informações importantes sobre a implantação. Também se utilizarão os murais da 

IES para divulgação. 

Já para a comunicação externa, deverão ser utilizados os meios através das redes 

sociais, site e veiculação em jornais locais. 

Item 7.5: a norma estabelece que a IES, através do CGQ, deverá elaborar todos os 

documentos exigidos pela ISO 9001:2015, bem como demais documentos 

padronizados que considerar importante para atingir os resultados positivos do SGQ 

com o objetivo de manter informação documentada sobre o SGQ.  

Os documentos serão armazenados através de arquivos eletrônicos e também na 

versão impressa. 

A aquisição de um software de gestão eletrônica para gerenciar o sistema de 

documentos da qualidade, controlando para assegurar que esteja disponível e 

adequada ao uso e protegida, é uma excelente iniciativa. 

Entre esses documentos considerados como informação documentada, deve haver 

um que contenha a política da qualidade, os objetivos da qualidade, os 

procedimentos, as instruções e os registros. Todos os documentos devem ser 

controlados e deverão seguir um mesmo padrão e formatação e ter um código de 

identificação.  

Cada documento deverá estar identificado contendo, segundo Carpinetti e Gerolamo 

(2017): 

 A logomarca da IES; 
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 O título do documento; 

 O código do documento; 

 O nome da pessoa que elaborou o documento; 

 O nome da pessoa que aprovou o documento; 

 A data de emissão do documento; 

 O número da revisão; 

 O número de páginas e número total de páginas do documento. 

Deverá, também, constar a denominação do documento, ou seja, o tipo de 

documento, o processo ou área funcional e a numeração sequencial.  

 XX_YY_NN 

As letras XX referem-se ao tipo de documento que podem ser: PA - procedimento 

administrativo; DG – documentos gerais e IT - instrução de trabalho. As letras YY 

identificam o processo ou área funcional que emitiu o documento, como exemplo SA 

– secretaria acadêmica, PR – protocolo. Já NN determina o número de ordem do 

documento do processo ou área funcional. 

Outro ponto importante é o controle de documentos. Nele deve constar a aprovação 

do documento para uso resultante de uma análise crítica de superior hierárquico que 

o elaborou e, ao final, o controle de cópia em circulação, contendo: 

 Cópia controlada – escrito em azul; ou 

 Cópia não controlada – escrito em vermelho. 

Como exemplo dos processos da secretaria acadêmica, pode ser verificado o 

procedimento administrativo PA_SA_01 – processo de matrícula, apresentado na 

Figura 11, a folha 1. O procedimento completo consta no Apêndice D desta 

dissertação. 
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Figura 11 
Procedimento administrativo PA_SA_01 – processo de matrícula 
Fonte: Elaborado pelo CGQ adaptado da ABNT (2015). NBR ISO 9001: Sistema de Gestão da 
Qualidade. Requisitos. Rio de Janeiro. 

 

O procedimento administrativo PA_SA_01, que trata do processo de matrícula para 

ingressantes, possui como dados de entrada do processo os formulários 

FPA_SA_01 (formulário de procedimento administrativo da secretaria acadêmica, 

número 01 – Apêndice E) que se refere ao tutorial informativo de inclusão de novo 
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aluno na matrícula e o FPA_SA_02 (Apêndice F) que traz o check list dos 

documentos exigidos para realização da matrícula. São documentos que garantem a 

eficácia do processo do SGQ. 

4.2.5 Cláusula 8 – Operação 

A IES, através do CGQ, deverá planejar, implementar e controlar os processos, é a 

parte operacional, a qual deve conter entradas e saídas definidas, observando os 

requisitos e os processos relativos aos serviços oferecidos, objetivando atender às 

expectativas da IES com eficiência e satisfazer os requisitos dos clientes, além de 

garantir e aumentar a sua satisfação. 

Para organizar as entradas, as saídas, as métricas, entre outras informações 

importantes, optou-se em utilizar a ferramenta de qualidade chamada diagrama 

tartaruga, onde é possível realizar o mapeamento, a execução e o controle dos 

processos. Como exemplo pode ser verificado o diagrama criado para o processo de 

matrícula para ingressantes, conforme Figura 12. 

 

Figura 12 
Diagrama Tartaruga – Processo de Matrícula para Ingressante  
Fonte: Elaborado pelo CGQ.  
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Através desse diagrama é possível um melhor entendimento por todos os 

colaboradores envolvidos no processo.  

A IES, através do CGQ, irá assegurar a comunicação eficaz com o cliente através de 

relatórios mensais das solicitações, dúvidas e reclamações recebidas pela ouvidoria, 

assim como realizar seminário anual com os resultados do questionário da CPA, 

apresentando as mudanças através de sugestões e reclamações feitas através 

desse canal. A comunicação com o aluno é essencial para entender as suas reais 

expectativas e necessidades, a fim de alcançar os resultados pretendidos no SGQ.  

A IES também irá utilizar, além dos murais, meios eletrônicos para comunicar aos 

alunos sempre que houver alguma atividade institucional da qual poderão participar. 

Em cada reclamação ou sugestão recebida pela ouvidoria deverá ser aplicada a 

tratativa para análise, ação e monitoramento, conforme a Figura 16. 
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Figura 13 
Formulário de Procedimento Administrativo – Tratativa de Reclamação/Sugestão  
Fonte: Elaborado pelo CGQ. 

 

Item 8.4: Quanto ao controle de processos, produtos e serviços promovidos 

externamente, a IES, através do CGQ, desenvolveu modelos a serem utilizados na 

implementação de formulários de controle de fornecedores, de compras e serviços 
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terceirizados, com objetivo de assegurar que os produtos entregues correspondam 

aos adquiridos e que os serviços prestados atenderam às expectativas da 

contratação, conforme Figuras 14, 15 e 16. 

 

Figura 14 
Formulário de Procedimento Administrativo – Entrada e avaliação de materiais  
Fonte: Elaborado pelo CGQ. Adaptado ao modelo de Adaptado de Carpinetti, L., & Gerolamo, M. 
(2017). Gestão da Qualidade ISO 9001:2015: Requisitos e Integração com a ISO 14001:2015. São 
Paulo: Atlas. 
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Figura 15 
Formulário de Procedimento Administrativo – Serviços Terceirizados  
Fonte: Elaborado pelo CGQ. 
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Figura 16 
Formulário de Procedimento Administrativo – Avaliação Fornecedor  
Fonte: Elaborado pelo CGQ. Adaptado ao modelo de Adaptado de Carpinetti, L., & Gerolamo, M. 
(2017). Gestão da Qualidade ISO 9001:2015: Requisitos e Integração com a ISO 14001:2015. São 
Paulo: Atlas. 

Os produtos e serviços adquiridos externamente também devem atender aos 

requisitos do SGQ, por isso foi realizada a criação de formulários com critérios de 

avaliação dos fornecedores, assim como dos processos e produtos. 

Item 8.5.2: Quanto à identificação e rastreabilidade, a IES possui arquivos físicos e 

eletrônicos com programas de cursos, grades horárias, lista de presenças, histórico 

escolar, informações sobre rendimento acadêmico, entre outros.  

Quanto à propriedade do aluno, a IES possui, formalizado em cláusula em contrato 

de prestação de serviços educacionais, a autorização para utilização de 

propriedades intelectuais e de imagem. 

Item 8.7: aborda o controle de resultados não conformes que ocorre quando não é 

atendido algum requisito estabelecido no SGQ pelos alunos ou stakeholders.  
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Na secretaria acadêmica um exemplo de não conformidade poderá ser na emissão 

de documento com falta de informação, ou com erro. Ex: histórico escolar, 

declaração de vínculo. 

Carpinetti e Gerolamo (2017) afirmam que ao detectar uma não conformidade 

durante ou após a realização do serviço, medidas apropriadas devem ser 

estabelecidas através de procedimento registrado, contendo qual ação corretiva foi 

aplicada, o recolhimento do documento, se foi entregue a comunicação ao aluno 

sobre a não conformidade e a substituição do documento.  

Através do CGQ desenvolveu-se um modelo de relatório de não conformidade 

conforme a ISO 9001:2015 requer para ser aplicado e usado como controle quando 

o projeto for implementado, como demonstra a Figura 17. 

 

Figura 17 
Formulário de Procedimento Administrativo – Não conformidade  
Fonte: Elaborado pelo CGQ. Adaptado ao modelo de Adaptado de Carpinetti, L., & Gerolamo, M. 
(2017). Gestão da Qualidade ISO 9001:2015: Requisitos e Integração com a ISO 14001:2015. São 
Paulo: Atlas. 
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4.2.6 Cláusula 9 – Avaliação de Desempenho 

A norma estabelece que a IES deve manter registros dos resultados das avaliações 

realizadas através de determinação do que precisa ser monitorado e medido, os 

métodos que serão utilizados para esse monitoramento, medição, análise e 

avaliação a fim de assegurar os resultados e quando esses resultados devem ser 

analisados e avaliados. 

Um ponto primordial que precisa ser medido é a satisfação do cliente, é o 

termômetro para avaliar a eficácia do Sistema de qualidade, além de poder avaliar 

se a IES está cumprindo com a missão de fornecer serviços que atendam às 

expectativas dos clientes. 

A norma ABNT NBR ISO 15419:2006 recomenda que vários métodos combinados 

devem ser utilizados para ter maior eficácia. 

O CGQ pretende avaliar o grau de satisfação dos alunos por meio de reuniões com 

os representantes de turma, e também através de observação direta e pesquisa de 

opinião e satisfação a ser realizada com os alunos, conforme demonstra a  Figura 

18. 
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Figura 18 
Formulário de Procedimento Administrativo – Avaliação Satisfação do Aluno  
Fonte: Elaborado pelo CGQ. Adaptado ao modelo de Adaptado de Carpinetti, L., & Gerolamo, M. 
(2017). Gestão da Qualidade ISO 9001:2015: Requisitos e Integração com a ISO 14001:2015. São 
Paulo: Atlas. 

O CGQ pretende utilizar auditorias internas, controle de serviços não conformes, 

ações corretivas e ações preventivas como procedimentos documentados de 

medição, análise e melhoria.  

As auditorias internas (item 9.2 da Norma) poderão ser realizadas por pessoal 

próprio que será treinado para exercer a atividade e realizará um plano de auditorias 

semestrais após a implementação.   

Trata-se de uma autoavaliação que ratifica que o SGQ atende aos requisitos da 

Norma, que está sendo realizado e mantido adequadamente. Um exemplo pode ser 

verificado no registro de auditoria interna de compra de insumos, conforme a Figura 

19. 
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Figura 19 
Formulário de Procedimento Administrativo – Registro de Auditoria Interna  
Fonte: Elaborado pelo CGQ. Adaptado ao modelo de Adaptado de Carpinetti, L., & Gerolamo, M. 

(2017). Gestão da Qualidade ISO 9001:2015: Requisitos e Integração com a ISO 14001:2015. São 

Paulo: Atlas. 

 

A cada não conformidade encontrada pelo auditor, este deverá conceder um prazo 

para ajuste e deverá registrar as evidências de eliminação das causas não 

conformes, objetivando evitar a repetição da não conformidade. 

Item 9.3: trata da análise crítica pela direção. Faz parte do ciclo PDCA de melhoria 

contínua do SGQ, em que a alta direção, junto com o CGQ, deve regularmente 

analisar de forma crítica os resultados e dados das avaliações do SG com o objetivo 

de proporcionar melhorias ou mudanças no SGQ (Carpinetti & Gerolamo, 2017). 

Na IES as revisões deverão ser feitas pela alta direção com base nas auditorias 

realizadas. Essas revisões servirão para que a alta direção possa tomar decisões e 

promover ações para melhorar os processos e serviços da IES, bem como melhorar 
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a eficácia do SGQ, podendo efetuar mudanças no SGQ quando necessário. Essas 

revisões serão realizadas pelo menos a cada 12 meses. 

4.2.7 Cláusula 10 – Melhoria 

Segundo a Norma, a IES deve verificar e determinar oportunidades para melhoria e 

implementar ações para atender os requisitos do cliente, assim como aumentar a 

sua satisfação. 

A IES deverá registrar e documentar todas as não conformidades que surgirem 

durante as auditorias internas ou por reclamações de alunos e stakeholders e 

apresentará ações corretivas para controlar e corrigir, além de também avaliar a 

necessidade de ação para eliminar ou minimizar as causas da não conformidade. 

As ações corretivas serão documentadas através de registros que evidenciam as 

não conformidades e ações realizadas, conforme a Figura 20. 
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Figura 20 
Formulário de Procedimento Administrativo – Registro de não conformidade 
Fonte: Elaborado pelo CGQ.  Adaptado de Carpinetti, L., & Gerolamo, M. (2017). Gestão da 
Qualidade ISO 9001:2015: Requisitos e Integração com a ISO 14001:2015. São Paulo: Atlas. 

O item 10.3 da norma abarca a melhoria contínua e a proposta do projeto, seguindo 

orientação da Norma, deverá ter a interação entre todos os envolvidos no SGQ na 

IES, quais sejam, a alta direção, o corpo docente, o corpo técnico administrativo e o 

corpo discente na cultura da melhoria, em que todos possam identificar as 

oportunidades de melhoria. 

A IES utilizará também, em relação à melhoria contínua, com objetivo de melhorar 

seus processos, as revisões realizadas pela alta direção e a análise das 
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reclamações recebidas, de forma a melhorar a qualidade e alcançar a satisfação dos 

seus alunos. 

4.3 Análise crítica do projeto de implementação do SGQ 

A coleta de dados para a análise crítica do projeto de implementação do SGQ foi 

feita por meio da técnica de grupo focal, conforme já esclarecido no capítulo de 

metodologia.  

O projeto de implementação foi enviado via e-mail para leitura prévia por parte dos 

docentes convidados para participar do grupo focal. 

O debate aconteceu em um ambiente de muita cooperação e interação entre os 

participantes e contribuiu para a obtenção de informações imprescindíveis para a 

pesquisa. 

O roteiro usado no grupo focal foi o apresentado no Apêndice B. 

Inicialmente, como já mencionado, foi realizada uma dinâmica chamada dinâmica da 

caixa, que teve como objetivo mostrar a importância de trabalhar com procedimentos 

numa organização e também serviu para aproximar os participantes e deixar o 

ambiente mais confortável e acolhedor. 

Como parâmetro de análise foram utilizadas as falas que mais se repetiram no grupo 

focal, embora todas as falas tenham sido integralmente analisadas.  

Após a coleta de todos os dados, esses foram categorizados a partir da técnica de 

análise de conteúdo, explicitada no capítulo anterior.  

4.3.1 Conceito de qualidade 

Quanto à primeira pergunta que tratou sobre o conceito de qualidade, percebeu-se 

que todos os participantes, cada um a seu modo, sabe defini-lo, pois o termo 

qualidade é polissêmico. Na sua grande maioria, os conceitos explicitados 

corroboram com o entendimento de Garvin (1992) e Carpinetti (2017), ou seja, 

qualidade como satisfação dos clientes, adequação ao uso e excelência, conforme 

pode ser analisado nos depoimentos citados abaixo: 
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Qualidade precisa atingir a finalidade de satisfação ao cliente e eficiência do 
serviço prestado, qualificação de quem vai executar esses procedimentos. 
(P1) 

Qualidade é uma coisa bem feita, independente do que for, que atende a 
todas as expectativas de quem vai receber o produto ou o serviço. (P4) 

Qualidade, visão de ausência de erros, de falhas. . . uma caneta Bic e uma 
Mont Blanc, as duas podem ter qualidade para a finalidade que se propõem, 
atingem o objetivo, que é escrever. (P6) 

Qualidade como adequação à finalidade, adequação ao uso. . . cumprir aquilo 
que prometeu. Exemplo, tem um processo de matricula e o objetivo é realizar 
a matricula do aluno e não ficar com documentação pendente, fazer com que 
o aluno perceba que foi bem atendido e saiu sem dúvidas. (P7) 

 

4.3.2 Comprometimento da alta direção e engajamento dos colaboradores 

Em relação ao escopo deste estudo, quando foi perguntado aos participantes se a 

alta direção se comprometeu ou como pode se comprometer para a viabilidade da 

implementação do SGQ e também se está atenta em dissipar preocupações dos 

colaboradores, os respondentes afirmaram que são visíveis o engajamento e o 

comprometimento, por ser um projeto de iniciativa da direção acadêmica.  

Tem comprometimento da direção. . . . Se os funcionários veem a alta direção 
preocupada com esse assunto, vão ver que é importante. . . . vão se inspirar, 
porque se a direção não tiver nem aí, as pessoas também não vão dar 
importância para isso. (P6) 

Os autores citados no referencial teórico, como Maranhão (2009), Zacharias (2009), 

Rios (2010) e Carpinetti e Gerolamo (2017), comungam da mesma opinião e 

afirmam que a implementação só será bem-sucedida com o comprometimento, 

engajamento e apoio da alta direção. 

Com relação à pergunta sobre que técnicas de apoio e convencimento podem ser 

usadas para o engajamento de todos os colaboradores, as respostas foram 

direcionadas para a realização de treinamentos, incentivo à capacitação, 

acolhimento, identificação com o objetivo, socialização da missão, visão e política da 

qualidade, convalidando com o pensamento de pesquisadores como Xavier (1996), 

Pinto e Soares (2010) como citado em Costa (2013) e Wittmann (2011). 
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Sobre o engajamento. . . a ideia é instigar a formação pessoal, capacitação 
constante, e outra é entender a missão e visão da empresa. . .  mostrar que a 
instituição é fiel ao que se propõe a fazer, aí dá credibilidade ao colaborador e 
ciência que precisa ser fiel também com a instituição. (P8) 
 
Treinamento é uma técnica. . . treinamento para motivar é o principal. Outra 
questão para convencer porque precisa quebrar a resistência a mudança. 
(P6) 
 
Uma palavra que poderia ser colocada é identificação. . . fazer com que ela se 
identifique com aquele objetivo. . . mostrar essa visão do todo e que ela está 
fazendo alguma coisa que aquela causa tem sentido, que o processo vai 
melhorar a qualidade. (P9) 

 

4.3.3 Resistências e formas de convencimento 

No que diz respeito às barreiras e resistências que podem ocorrer na implementação 

do SGQ e como podem ser vencidas, os participantes do grupo focal responderam 

de várias formas, conforme depoimentos abaixo.  

 “Resistência de quem tem de mudar, natural. Deixar claro para o colaborador 
que ele vai se tornar mais importante para a instituição, porque quanto mais 
qualificado e melhor ele exercer a função dele (P8) 
 
“Se você convencer o funcionário que essa mudança vai ser em benefício 
dele [...] que ele vai fazer menos retrabalho, vai ser uma mudança de 
convencimento, se ele entender que a mudança é boa, a pessoa encara. (P7); 
 
“Eu acho assim, que vai de pessoa para pessoa, muitas vezes as pessoas 
não mudam porque nem sabem que precisa mudar, [...] A resistência vem de 
quem executa o trabalho, então precisa mostrar onde deve mudar e mostrar 
meios para isso” (P5); 
  
“Se a pessoa não entender a relevância do processo e a evolução a coisa vai 
travar, então não pode ser apenas um processo burocrático, estamos 
padronizando por padronizar, sem ver vantagens nisso, sem ver efeitos de 
sucesso” (P4); 
 
Deverá informar que com isso irá otimizar as atividades, sendo rentável para 
todos, inclusive para quem executa. Ele vai produzir mais, com mais 
qualidade na tarefa que ele vai desempenhar. (P1) 
 
Um ponto forte de convencimento é quando você codifica o tempo de 
retrabalho, você mostra pra ele que poderia estar de boa, ou fazendo outra 
coisa . . . informa que tanto tempo ele está perdendo em retrabalho. (P8) 
 
Tomar cuidado para evitar ação punitiva, precisa apresentar o que deve ser 
mudado, dar meios para as mudanças. . . . Na dinâmica realizada a culpa da 
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caixa sair diferente foi de quem mandou fazer sem explicar ou dar meios para 
fazê-la corretamente. (P8) 

 

As respostas estão em sintonia com o que ressaltam os autores Xavier (1994), 

Deming (como citado em Fernandes et al., 2016) e Tarawneh (2000), como citado 

em Maekawa et al. (2013). Concluiu-se que somente com o apoio e o 

comprometimento de todos os envolvidos, o processo de implementação do SGQ 

alcançará o sucesso almejado. Esse engajamento, apoio e comprometimento só 

será obtido com sensibilização por meio de treinamentos, conscientização da 

importância da qualidade e evidências do que irá proporcionar de melhoria para a 

execução do trabalho. 

4.3.4 Necessidade da Padronização e sistematização de procedimentos 

Outra questão bastante discutida foi em relação aos processos da IES, se a 

padronização e a sistematização irão melhorar a gestão e, consequentemente, 

aumentar a satisfação dos clientes e stakeholders. 

A maioria dos respondentes entende ser necessária a implementação da ISO 9001, 

a padronização e a sistematização irão melhorar expressivamente o desempenho 

organizacional. Hoje as informações estão centradas na secretária acadêmica. 

Um exemplo claro que precisa dessa implementação: hoje é dia de matrícula 
e a secretária acadêmica passou mal. . . . Pergunta: existe um procedimento 
padrão que permita efetuar as matrículas? Não!  Essa padronização e 
sistematização vão melhorar a satisfação do cliente. (P7) 
 
Nessa análise que estamos discutindo aqui parece que não existe nada na 
instituição nesse sentido, mas existe, talvez não de forma procedimental, mas 
já tem algumas coisas realizadas. (P5) 
 
É imprescindível, veja o que ocorreu com o falecimento da professora X. . . . 
entramos num buraco negro, não tinha ninguém para substituir e nenhum 
procedimento para dar continuidade nos trabalhos que ela desempenhava, 
muitas coisas se perderam e outras foram difíceis de continuar os processos, 
aonde eram alocados, como eram feitos, ninguém sabia. (3) 
 
Precisa ficar atento para não engessar demais, precisa ter certa flexibilidade, 
algo que não prejudique a IES penso que deve ser feito, evitando assim uma 
insatisfação do nosso aluno. (P6) 
 
Precisa sempre melhorar o processo, ciclo constante. (P8) 
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4.3.5 Pontos positivos da implementação 

Quanto aos pontos positivos da implementação, as opiniões dos participantes 

corroboram com Maranhão (2009) e foram em relação à padronização, redução dos 

erros, satisfação dos alunos e stakeholders, fim dos procedimentos informais, 

monitoramento, dinamismo no processo e maior transparência. 

4.3.6 Pontos negativos da implementação 

Já em relação aos pontos negativos, os participantes concordam com Borges (2010) 

e entendem ser eles a resistências às mudanças e a burocracia. Salientaram 

atenção para não engessar o sistema. 

Nas empresas que trabalhei, quando tem muito procedimento, processo, 
muita burocracia, muito papel, é ficar atento para não engessar. (P6) 

 

4.3.7 Pontos de melhoria 

Quanto aos pontos de melhoria que podem ocorrer através da implementação, os 

participantes consolidam o entendimento de Wittmann (2011) e entendem ser em 

relação à satisfação dos alunos, à descentralização, à padronização, à 

transparência, ao dinamismo, à otimização, à determinação de responsabilidades e 

à segurança. 

Com essa implementação na secretaria acadêmica, [ela se] descentralizará 
da secretária e todos poderão dar informações. . . . os alunos terão respostas 
imediatas de assuntos simples e ficarão satisfeitos. . . . descentralizar e saber 
cada função. (P3) 
 
A padronização, ela facilita, simplifica, desde que a padronização seja para 
melhorar, que não seja engessado e burocrático e que tenha transparência. 
(P4) 
 
Aqui há um mínimo de organização. . . . eu tenho problema com burocracia, 
embora ache necessário, só cuidar para não engessar demais para não ter 
dinamismo o processo. (P5) 
 
Descentralizar para qualificar, otimizar, ter um fluxo mais dinâmico, com 
processos e procedimentos, tudo irá melhorar, pois teremos mais pessoas 
fazendo coisas básicas e liberando os cargos de chefia para fazer o que 
realmente é de sua competência, deixando de fazer para somente delegar. 
(P1) 
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Vai aumentar a satisfação do cliente. . . .  teremos transparência. . . . clareza 
em quem faz o que. (P6) 
  
Com processos mapeados ,se alguém faltar, outro conseguirá fazer o trabalho 
sem maiores problemas, que na ausência de um, o processo continue. (P7) 
 
Transparência, para quando a pessoa for contratada ela saber quais são as 
atribuições dela e quais não são. (P8) 
 
Há duas questões principais, que são transparência e formatação de trabalho. 
. . . Deixará o processo mais seguro. (P2) 

Os participantes afirmam que o projeto proposto está em total alinhamento com as 

normas da ISO 9001. Todos entendem que há necessidade da implementação para 

garantir a qualidade dos serviços e alcançar a satisfação dos alunos e stakeholders. 

4.3.8 Nuvem de palavras 

Com o intuito de fortalecer a apreciação dos resultados, foi utilizado o software 

NVivo Plus, que auxiliou na organização da nuvem de palavras dos dados coletados 

a partir das entrevistas, conforme a Figura 21. 

   

Figura 21 
Nuvem de palavras dos dados coletados 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do grupo focal. 
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Pode-se observar que, nos depoimentos representados pela nuvem de palavras, 

alguns grupos se destacam: 

 Foco da implementação do SGQ: caracterizado pelas palavras qualidade e 

processo;  

 Objeto da implementação: caracterizado pelas palavras instituição e 

secretaria; 

 Agentes da qualidade: caracterizados por palavras como aluno, pessoas, 

direção, funcionários, professor, etc; 

 Elementos intrínsecos ao processo de implantação do SGQ: caracterizados 

pelas palavras transparência, engessar, melhorar, problema, resistência, 

mudança, tempo, dúvidas, trabalho, erros, etc; 

 Resultados esperados pela implementação do SGQ: caracterizados por 

palavras como saber, conhecimento, procedimentos, melhoria, objetivos, 

padrões, produtos, visão, etc. 

Ressalta-se que várias palavras poderiam estar em mais de um grupo dos citados 

acima. 
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5. Considerações Finais 

Cada vez mais as organizações estão adotando a implementação do SGQ baseado 

na ISO 9001, todas com o objetivo de melhorar o desempenho organizacional, seja 

otimizando processos, ganhando agilidade e, principalmente, atendendo às 

expectativas dos clientes e stakeholders.  

A IES em estudo possui nota máxima no MEC, tanto no curso de Direito (conceito 

preliminar de curso nota 5) como no conceito Institucional (nota 5). Entretanto, a 

educação necessita da busca contínua da eficiência e da excelência, tanto no nível 

pedagógico, quanto no nível organizacional. A partir desta premissa, sentiu-se a 

necessidade de buscar a implementação do SGQ para alcançar a excelência 

também no nível organizacional.  

O foco da pesquisa incidiu sobre a análise da percepção do corpo docente sobre o 

projeto de implementação do SGQ através da adoção dos requisitos da ISO 

9001:2015 na secretaria acadêmica da IES em estudo. A secretaria acadêmica foi 

escolhida pelo fato de ser o departamento com maior número de processos e 

procedimentos, além de estar relacionada com toda a instituição e ser responsável 

pela vida acadêmica do aluno, desde o ingresso até a diplomação.  

A qualidade de seus registros e formas de controle é fundamental para o alcance de 

um alto nível de segurança e eficiência nas informações prestadas interna e 

externamente. 

A pesquisa foi descritiva, com abordagem qualitativa e caracterizou-se em um 

estudo de caso único e pesquisa-ação. Para a coleta de dados, baseou-se no grupo 

focal e na análise documental com a finalidade de atender os objetivos específicos 

da pesquisa. 

A pesquisa-ação foi relativa a primeira etapa de avaliação, o desenvolvimento do 

projeto de implementação do SGQ.  

O objetivo geral da pesquisa foi respondido e os objetivos específicos foram 

atendidos.  
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Primeiramente, foi elaborado o referencial teórico, que ofereceu base para a 

pesquisa, no qual se evidenciam a evolução histórica da gestão da qualidade, os 

conceitos básicos, os métodos de gestão da qualidade disponíveis, os padrões de 

qualidade, o sistema ISO, a gestão da qualidade na educação e no ensino superior.  

O referencial teórico guiou a análise sobre o tema segundo o entendimento de 

Carpinetti e Gerolamo (2017), Zacharias (2009), Maranhão (2009) e Colombo 

(2004). 

Para alcançar os objetivos definidos na pesquisa, inicialmente foi realizada uma 

análise da situação da IES quanto à gestão da qualidade na secretaria acadêmica.  

A análise iniciou-se pelo diagnóstico de pré-implementação dos procedimentos da 

qualidade já utilizados na secretaria acadêmica, realizado pelo Comitê Gestor da 

Qualidade, com o objetivo de avaliar o estado de adequação à norma. Chegou-se à 

conclusão de que a IES não atende à maioria dos requisitos, devendo realizar 

adequações para cumprimento dos requisitos da ISO. 

No segundo momento, foram analisadas as exigências da norma, elencou-se as 

etapas da implementação da ISO, os requisitos que devem ser observados e 

cumpridos para atingir o objetivo final que é a certificação, que deve ser realizada 

em auditoria por organismo certificador credenciado. 

Após a análise das exigências da norma, foi identificado e realizado um diagnóstico 

das mudanças necessárias para a implementação do SGQ.  

Na sequência da pesquisa, foi realizada a descrição das etapas da implementação, 

cláusula por cláusula da norma, verificando e adaptando para a IES as mudanças 

necessárias para a implementação do SGQ. 

No diagnóstico foi elaborado pelo CGQ um mapa de contexto organizacional que 

analisou nove áreas estratégicas para ter uma visão sistêmica da IES e evidenciar a 

contribuição de cada processo.  

Ao longo da análise foram identificadas várias atividades de apoio que deverão ser 

implementadas pela direção da IES. 
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Como meio de avaliação do grau de satisfação dos alunos e stakeholders, verificou-

se, após análise pelo CGQ, ser a melhor opção a realização de reuniões com 

representantes de turma, observação direta e pesquisa de opinião e satisfação, pois 

trata-se de uma instituição pequena, com poucas turmas, o que facilita atingir os 

objetivos.  

Para as auditorias internas, os colaboradores deverão ser treinados a exercer a 

atividade através de um plano de auditorias internas preestabelecidos. 

Como forma de orientação uma consultoria externa faz-se necessário para auxiliar e 

coordenar o processo de certificação. 

A última cláusula analisada refere-se à melhoria e a IES deverá verificar as 

oportunidades e implementar ações para atender os requisitos do cliente, 

aumentando assim sua satisfação. Também toda não conformidade deverá ser 

registrada e ações corretivas deverão ser realizadas para controlar ou corrigir o 

problema. 

Por fim, foi realizada a análise crítica do projeto de implementação do SGQ através 

da percepção do corpo docente da IES.  

O último objetivo específico da pesquisa foi atingido com a realização da sessão da 

técnica de grupo focal, através da análise das respostas sobre questões do projeto 

de implementação do SGQ na secretaria acadêmica da IES. 

Por unanimidade, todos os participantes concluíram que o projeto está em 

consonância com as normas da ISO e entendem ser necessária a implementação 

imediata para garantir a qualidade dos serviços e alcançar as expectativas dos 

alunos e stakeholders.  

Como os autores e a norma salientam, é primordial para o sucesso da 

implementação do SGQ o comprometimento e engajamento da alta direção e os 

participantes reconhecem que há esses itens na organização em estudo. 

Quanto ao comprometimento dos colaboradores, há o entendimento de que é 

essencial a realização de treinamentos, bem como a conscientização da real 

importância de se ter na IES um SGQ, pois a norma sozinha não garante qualidade, 
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ela garante a padronização de procedimentos e propicia a organização na IES, mas 

sem o comprometimento e engajamento de todos os colaboradores ela se torna 

inútil. 

Quanto à implementação do SGQ, vários pontos positivos foram identificados, como 

a padronização dos processos, a redução de erros, a transparência de informações, 

a satisfação dos clientes internos e externos, a descentralização e a delegação de 

determinadas atividades, a otimização do trabalho, a determinação de 

responsabilidades e a segurança de informações. 

Alguns pontos de atenção também foram citados, como as possíveis resistências às 

mudanças, a preocupação com o engessamento e com novas burocracias. 

Esses pontos elencados pelos participantes do grupo focal são importantes para a 

IES, pois permitirão guiar e monitorar os resultados na busca constante da melhoria 

contínua da qualidade organizacional. 

5. 1 Limitações da pesquisa 
 
 

Como limitação da presente pesquisa, a autora destaca o fato de estar diretamente 

ligada ao projeto de implementação do SGQ, o que, de alguma forma, influenciou a 

observação dos fatos, mesmo tomando os devidos cuidados relativos à 

imparcialidade. 

Outra limitação encontrada pela autora refere-se à existência de poucos estudos 

sobre o tema. 

5.2 Sugestões de novas pesquisas 
 

Outras pesquisas poderiam ser realizadas, dando continuidade a este estudo. Uma 

delas seria a análise da percepção dos alunos sobre a implementação do SGQ e a 

percepção do corpo técnico administrativo. 

Caso a implementação seja realizada com sucesso, a ampliação e aplicação 

envolvendo toda a IES podem motivar pesquisas futuras. 
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5.3 Contribuições da pesquisa 
 

Conclui-se que o projeto de implementação do SGQ baseado na ISO 9001:2015 

poderá levar a IES a alcançar ganhos significativos no seu desempenho 

organizacional, atingindo o seu objetivo principal, que é satisfazer às expectativas 

dos nossos alunos e dos stakeholders. 

Para a academia, esta pesquisa trouxe uma nova reflexão sobre a implementação 

da qualidade no ambiente educacional. 

Para a autora, a pesquisa trouxe um novo viés da IES, a expectativa de uma nova 

cultura organizacional capaz de suprir as lacunas existentes. A implementação de 

um SGQ trará maior segurança, eficácia e credibilidade, atendendo assim às 

expectativas dos alunos e partes interessadas, que é principal objetivo. 

Para o mestrado da FPL, avalia-se que o presente estudo pode contribuir para 

ampliar as discussões sobre o tema de Sistema de Gestão da Qualidade no Ensino 

Superior, visto ainda serem poucas as abordagens sobre a temática.  
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Anexos 

Anexo A – Autorização da IES para aplicação do trabalho 
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Apêndices 

Apêndice A - Projeto de Implementação de um Sistema de Gestão da 

Qualidade – SGQ – baseado na NBR ISO 9001:2015 na secretaria acadêmica da 

Faculdade de Direito Francisco Beltrão2 

O presente projeto possui como objetivo apresentar os procedimentos 

indispensáveis para a implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade – 

SGQ – na secretaria acadêmica da IES em estudo, a saber, a Faculdade de Direito 

Francisco Beltrão, baseado nas recomendações descritas nas normas ISO 

9001:2015 e ISO 15419:2006. 

O projeto de implementação abarcará, inicialmente, a secretaria acadêmica da IES 

por ser um dos setores de maior importância e responsável por toda a vida 

acadêmica do aluno. Ou seja, tal setor tem função de controle, verificação, registro e 

arquivamentos da documentação dos discentes, desde o ingresso até a diplomação, 

e é responsável por uma grande diversidade de procedimentos. 

No atual cenário, as IES precisam se destacar no mercado em que estão inseridas e 

o diferencial está na qualidade dos serviços ofertados, na metodologia de ensino e 

na infraestrutura. Por esse motivo, a implementação de um SGQ é primordial para 

melhoria da qualidade dos serviços e melhor compreensão das necessidades do 

aluno, buscando a satisfação desse público alvo. 

A implementação do SGQ nas Instituições de Ensino Superior possui um viés 

estratégico, pois melhora a competitividade, a produtividade e a confiança, com 

objetivos claros de conquista de mercado, redução de desperdícios, otimização de 

processos e busca de melhoria. 

O projeto iniciou-se com a nomeação do Comitê Gestor da Qualidade pela Direção 

(Anexo 1). O Comitê é responsável pelo projeto de implementação do SGQ na 

secretaria acadêmica da Faculdade de Direito Francisco Beltrão. 

                                            
 
 
2 Projeto elaborado pela Direção do Comitê Gestor da Qualidade (CGQ) da IES em análise. 
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1. Descrição do Modelo de Implementação do SGQ 

 

O processo de implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade – SGQ, é 

formado por cinco etapas, segundo os modelos de Carpinetti e Gerolamo (2017) e 

Maranhão (2009) por serem os mais recentes, como aponta a Figura 1:  

 

Figura 1 
Etapas do processo de implementação do SGQ 
Fonte: Elaborado pelo Comitê Gestor da Qualidade – CGQ. Adaptado de: Carpinetti, L., & Gerolamo, 
M. (2017). Gestão da Qualidade ISO 9001:2015: Requisitos e Integração com a ISO 14001:2015. São 
Paulo: Atlas; e de Maranhão, M. (2009). ISO série 9000: Manual de Implementação. Rio de Janeiro: 
Qualitymark. 
 
 

Cada uma das etapas do projeto sugerido é composta por ciclos sequenciais com o 

objetivo de abarcar todos os requisitos exigidos pela Norma ISO 9001:2015 para a 

concretização da certificação do SGQ. Apesar de o foco ser a secretaria acadêmica 

da IES em foco algumas análises englobam a instituição como um todo, pois está 

interligada com toda a organização. 

1.1 Etapa I – Preparação e Diagnóstico  

 

Para a implementação de um SGQ, como primeira etapa deve-se analisar o 

comprometimento da alta direção, sendo necessário ter evidências do interesse real 

em implementar o SGQ na IES; e tal evidência de interesse da direção consta em 

ata do CONSU - Conselho Universitário (Anexo 2). 
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Outro ponto importante e imprescindível é o provimento de recursos necessários 

para a implementação, bem como ter pessoal competente na execução de tarefas 

que impactam diretamente na qualidade do serviço ofertado, ou seja, o corpo 

docente, o corpo técnico administrativo e o pessoal das atividades de suporte.  

O diagnóstico da qualidade deve ser realizado na pré-implementação e tem por 

objetivo verificar o que já é cumprido com relação a SGQ para, então, adaptar a 

norma à implementação dos itens não atendidos ou atendidos parcialmente.  

Na IES em estudo aplicou-se o diagnóstico na secretaria acadêmica, sendo que em 

vários momentos a análise foi mais abrangente, pois o departamento está interligado 

com toda a IES, não sendo possível a análise isolada. O objetivo da análise é avaliar 

o estado de adequação das práticas de gestão da qualidade na IES, com base na 

norma ISO 9001:2015, exposto na Tabela 1. 

Tabela 1 
Análise diagnóstica das práticas da gestão da qualidade na IES 

Requisitos 
da 

Norma ISO 
9001:2015 

Itens da Norma ISO 
9001:2015 

Adequação 
A – atende 
AP - atende 
parcialmente 
NA – não atende 

 
Verificação 

4. Contexto 
da 

Organização 
 

4.1 – Entendendo a 
organização e seu 
contexto  

NA Não foi evidenciada uma visão sistêmica 
da organização com um levantamento de 
dados dos recursos materiais, financeiros, 
tecnológicos e humanos, disponíveis 
internamente na IES, os quais precisam 
ser adquiridos de fontes externas para 
que seja possível executar as tarefas com 
qualidade. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4.2 – Entendendo as 
necessidades e 
expectativas das partes 
interessadas 

 

 

 

AP 

Atendido em partes, porém não 
documentado nem evidenciada a tratativa 
de atendimento a essas necessidades ou 
expectativas das partes interessadas. Não 
foi evidenciada uma tratativa em relação 
aos stackeholders primários 
(colaboradores, clientes, fornecedores, 
proprietários, mantenedores e 
concorrentes) e os secundários (MEC, 
Governo, comunidade, entre outros), do 
público com o qual a instituição se 
relaciona e que pode ser impactado de 
forma direta ou indireta pelas operações.  
Mapeamento dos impactos positivos e 
negativos; monitoramento com o objetivo 
de entender as necessidades e 
expectativas das partes interessadas e a 
definição de um plano de mitigação para o 
atendimento das expectativas. 

 (continua) 
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 4.3 – Determinação do 
escopo do SGQ 

AP Definido o escopo – Projeto de 
Implementação do SGQ baseado na NBR 
ISO 9001:2015 na secretaria acadêmica 
da IES. 

4.4 – SGQ e seus 
processos 
4.4.1 – Estabelecer, 
implementar, manter e 
melhorar o SGQ 

 
NA 

 
 
Processos não documentados/ 
Planejamento não evidenciado. 

5. Liderança 5.1 – Liderança e 

comprometimento 
5.1.2 – Foco no cliente 

 
AP 

Canal de ouvidoria e CPA evidenciados, 
porém, sem evidências na tratativa das 
solicitações, reclamações, relatórios e 
critérios utilizados. 

5.2 – Política 
5.2.1 – Política da 
qualidade 

 
NA 

 
Não definida. 

 5.2.2 – Comunicação 
política da qualidade 

 
NA 

 
Não evidenciado. 
 

5.3 – Responsabilidades 
e autoridades 
organizacionais 

 
AP 

Ficha de responsabilidade, autoridade 
definida, interfaces nos processos 
evidenciada e organograma definido. 

6. 
Planejamento 

6.1 – Ações para 
abordar riscos e 
oportunidades 
6.1.1 – Planejar SGQ/ 
necessidades e 
expectativas das partes 
interessadas e 
determinar riscos e 
oportunidades 
6.1.2 – Planejar ações 
para abordar riscos e 
oportunidades 

 
 
 

NA 
 
 
 
 
 

NA 

 
 

Não evidenciada a aplicação de uma 
ferramenta que analisa e classifica os 
riscos, impactos e frequência dos 
mesmos. 
 
 
 
 
Não evidenciado. 

 6.2 – Objetivos da 
qualidade e 
planejamento. 
6.2.1 – Objetivos da 
qualidade 
6.2.2 – Planejamento 
dos objetivos da 
qualidade 

 
 
 

AP 
 
 

NA 
 

 
 
 
Metas cobradas, porém, indicadores não 
formalizados e não monitorados. 
 
Não evidenciado. 

6.3 – Planejamento de 
mudanças 
Necessidade de 
mudanças no SGQ – 
planejamento, 
responsabilidade e 
autoridade 

 
 
 

NA 

 
 
Não foi evidenciada uma gestão de 
mudanças que contemple riscos e 
oportunidades. 

(continua) 
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7. Apoio 7.1 – Recursos 

 
7.1.1 – Generalidades 
 
 
7.1.2 – Pessoas 
 
 
 
 
7.1.3 – Infraestrutura 
 
 
7.1.4 – Ambiente para a 
operação dos processos 
 
7.1.5 – Recursos de 
monitoramento e 
medição 
 
7.1.6 – Conhecimento 
organizacional 

 
 

NA 
 
 

NA 
 
 
 
 

A 
 
 

A 
 
 
 

NA 
 
 
 

NA 
 

 
 
Prover recursos para implementar e 
manter a melhoria da qualidade contínua 
no SGQ. 
 
Devem ser definidas e formalizadas as 
competências e a conscientização, bem 
como treinamentos e sistema de 
avaliações. 
 
Adequada, atendendo aos requisitos 
legais aplicáveis. 
 
Ambientes adequados, climatizados e 
identificados, layout adequado. 
 
 
Não evidenciado. 
 
 
Não identificados – gestão do 
conhecimento e mapa de conhecimentos 
críticos. 

7.2 – Competência 
Determinar a 
competência necessária 
– necessidade de 
treinamento 

 
 

NA 

 
Não evidenciado tratativa no 
levantamento da necessidade de 
treinamentos (ficha de responsabilidade, 
treinamento introdutório). 

7.3 – Conscientização 
Política da qualidade e 
objetivos da qualidade  
 
Objetivos da qualidade e 
eficácia do SGQ – 
desempenho. 

 
 

NA 
 
 
 
 

NA 

 
 
Não evidenciado nem monitorado. 
 
 
 
 
Não evidenciado nem monitorado. 

 7.4 – Comunicação 
Comunicação interna e 
externa do SGQ 

NA Não evidenciado um procedimento 
formalizado que contemple os canais de 
comunicação. 
Ouvidoria – não evidenciada a tratativa 
em caso de reclamações, sugestões, 
dúvidas, entre outros. 

 (continua) 
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 7.5 – Informação 

documentada 
7.5.1 – Generalidades da 
informação 
documentada 
 
 
7.5.2 – Criando e 
atualizado 
 
7.5.3.1/2 – Controle de 
informação 
documentada  
 
Documentos externos 

 
 

NA 
 
 
 
 

NA 
 
 

AP 
 
 
 

AP 

 
 
Não evidenciado o procedimento de 
tratativa com relação à informação 
documentada (registros identificáveis e 
recuperáveis). 
 
Não evidenciado. 
 
 
Existe um controle interno de 
documentos, porém, sem formalização e 
critério definidos. 
 
Documentos sendo controlados, porém, 
sem tratativa com relação à validade dos 
mesmos. 

8. Operação 8.1 – Planejamento e 
controle operacionais 

NA Não evidenciado. Processos precisam ser 
formalizados. Necessário definir e 
formalizar dados de entrada e saída. 

8.2 – Requisitos para 
produtos e serviços 
 
8.2.1 – Comunicação 
com o cliente 
 
8.2.2 – Determinação de 
requisitos relativos a 
produtos e serviços 
 
 
8.2.3 – Análise crítica de 
requisitos 
 
 
8.2.4 – Mudanças nos 
requisitos para produtos 
e serviços 

 
 
 

NA 
 
 

NA 
 
 
 
 

NA 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
Não identificada a tratativa em relação ao 
cumprimento dos requisitos com clientes 
e partes interessadas. 
Não evidenciado. Atendimento às Normas 
compulsórias e as definidas pela 
organização precisam ser formalizadas e 
controladas. 
 
Não evidenciado. Definição de tratativa 
com relação ao atendimento aos 
requisitos de clientes internos e externos 
e partes interessadas. 
 
Não evidenciada uma tratativa em relação 
à informação documentada (processo de 
alteração, inclusão e aprovação). 

8.4 – Controle de 
processos, produtos e 
serviços 
8.4.1 – Generalidades 
 
 
 
8.4.2 – Tipos e extensão 
do controle 
 
8.4.3 – Informação para 
provedores externos 

 
 
 

NA 
 

NA 
 
 

NA 
 

Não evidenciado um monitoramento em 
relação à execução do processo/entrega 
do serviço/atendimento aos requisitos do 
cliente. 
 
Não evidenciado. 
 
 
Não evidenciada avaliação de serviços e 
aquisição de produtos/serviços externos. 

(continua) 
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 8.5 – Produção e 

provisão de serviço 
8.5.1 – Controle de 
produção e de provisão 
de serviço 
 
8.5.2 – Identificação e 
rastreabilidade 
 
8.5.3 – Propriedade 
pertencente a clientes ou 
provedores externos 
 
8.5.4 – Preservação 
 
 
 
8.5.5 – Atividades pós-
entrega  
 
8.5.6 – Controle de 
mudanças 

 
 

NA 
 
 
 

AP 
 
 

AP 
 
 
 
 

AP 
 
 
 

AP 
 
 

NA 

 
Não evidenciado um monitoramento e 
avaliação de serviço entregue/ eficácia 
dos processos. 
 
Existe um processo de captura de 
documentos, porém, não formalizado. 
 
Documentação interna e externa sendo 
preservada, porém, sem um procedimento 
formalizado 
 
 
Critério adotado para preservação de 
documentos existente, porém, não 
formalizado. 
 
Não sendo monitorados. 
 
 
Não evidenciada uma tratativa em relação 
à gestão de mudanças, contemplando 
riscos e oportunidades. 

8.6 – Liberação de 
produtos e serviços 

NA Não evidenciada uma tratativa em relação 
à qualidade do serviço prestado, 
monitoramento e avaliação.  

8.7 – Controle de saídas 
não conformes 
 
8.7.1 – Identificação das 
saídas não conformes e 
prevenção quanto ao 
uso 
 
8.7.2 – Retenção de 
informação 
documentada que 
descreva a não 
conformidade e ações 

 
 
 

NA 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
Não evidenciada uma tratativa em relação 
à saída não conforme. 
 
 
 
 
 
Não evidenciada uma tratativa em relação 
à gestão do conhecimento, conhecimento 
organizacional, lições aprendidas e boas 
práticas. 

9. Avaliação 
desempenho 

9.1 – Monitoramento, 
medição, análise e 
avaliação. 
 
9.1.1 – Generalidades 
 
 
9.1.2 – Satisfação do 
cliente 
 
 
9.1.3 – Análise e 
avaliação 
 

 
 
 
 

NA 
 
 

NA 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
Não evidenciados objetivos da qualidade, 
monitoramento e avaliação. 
 
Não evidenciada uma tratativa em relação 
ao canal ouvidoria, CPA, retorno, 
atendimento, avaliação. 
 
Não evidenciada uma tratativa em relação 
à ao canal ouvidoria, CPA, retorno, 
atendimento, avaliação. 

                           (continua) 
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(conclusão) 

 9.2 – Auditoria interna 
 
9.2.1 – Auditoria interna 
em intervalos planejados 
 
9.2.2 – Programa de 
auditoria 

 
 

NA 
 
 
 

NA 
 

 
 
Não evidenciada a realização de 
auditorias internas, somente externas. 
 
 
Não evidenciados planos/programas de 
auditorias internas, evidência de auditoria 
externa. 

 9.3 – Análise crítica pela 
direção 
 
9.3.1 – Generalidades 
 
 
9.3.2 – Entradas de 
análise crítica da direção 
 
9.3.3 – Saídas de 
análise crítica pela 
direção 

 
 
 

NA 
 
 

NA 
 
 
 

NA 
 

 
 
 
Não é realizada uma análise crítica pela 
direção formalizada. 
 
Não evidenciado. 
 
 
 
Não evidenciado. 

10. Melhoria 10.1 – Generalidades AP Melhorias estruturais evidenciadas 
constantemente. Não evidência de 
aplicação de ferramentas que comprovam 
as melhorias no desempenho dos 
processos. 

10.2 – Não conformidade 
e ação corretiva 

 
NA 

Não evidenciado um procedimento 
formalizado do controle de saídas não 
conforme. 

10.3 – Melhoria contínua  
NA 

Não evidenciado uso de ferramenta que 
contemple, assegure, monitore e avalie as 
melhorias implementadas. 

Fonte: Elaborado pelo CGQ. Adaptado de: ABNT (2015). NBR ISO 9001: Sistema de Gestão da 
Qualidade. Requisitos. Rio de Janeiro. 

 

Verifica-se com esse diagnóstico de pré-implementação que a IES em estudo não 

atende à maioria dos requisitos da norma ISO 9001:2015, necessitando, assim, de 

adequar o processo de implementação do SGQ às legítimas necessidades da 

secretaria acadêmica da IES. 

 

1.2 Etapa II – Levantamento e Planejamento  

 

Segundo Carpinetti e Gerolamo (2017), nessa fase de levantamento e planejamento 

deve-se levar em consideração os requisitos 4 e 6 da Norma: Contexto da 

organização e Planejamento, respectivamente.  
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1.2.1 Análise de contexto da organização 

 

O requisito 4.1 trata da análise de contexto da organização. Nessa fase apresenta-

se como é aplicada a abordagem do processo, com o objetivo de alcançar um 

controle eficaz e eficiente que tenha como resultado a melhoria do desempenho, 

além da identificação das questões internas e externas que são importantes para os 

objetivos estratégicos da IES e que influenciam significativamente afetando a 

capacidade de alcançar os resultados pretendidos no SGQ. 

Para analisar o contexto interno e externo da IES, faz-se necessário o levantamento 

de dados de recursos materiais, financeiros, tecnológicos e humanos disponíveis 

internamente, além de analisar quais desses recursos são necessários adquirir de 

fontes externas para realizar os serviços com qualidade.  

Para evidenciar a contribuição de cada processo e suas relações utilizou-se a 

ferramenta Business Model Canvas (Osterwalder & Pigneur, 2011) para mapear o 

contexto organizacional que proporciona uma visão sistêmica da IES. A norma não 

determina a utilização de uma ferramenta em específico, podendo ser usada a que 

melhor convier, conforme Figura 2. 

Figura 2  
Mapa do contexto organizacional da IES em estudo 
Fonte: elaborado pelo CGQ.  Adaptado da ferramenta de planejamento estratégico Canvas, segundo 
Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2011). Business Model Generation - inovação em modelos de 
negócios: um manual para visionários, inovadores e revolucionários. Rio de Janeiro: Atas Books. 
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O mapa de contexto organizacional está dividido em nove áreas estratégicas: 

1) Parcerias principais: rede de fornecedores e parceiros (provedores externos), 

auxiliam no funcionamento do negócio garantindo continuidade e conformidade do 

serviço e/ou produto entregue.  

a) Fornecedores: escolha por melhores fornecedores em seus segmentos através de 

critérios de avaliação de entrada do produto ou serviço (exemplo: avaliação das 

especificações técnicas) além do acompanhamento do cumprimento de prazos de 

entrega e validade. Essas informações são mencionadas nas instruções de trabalho 

e evidenciadas através de carimbo de liberação e check list de verificação, 

assegurando que toda entrada esteja em conformidade com os pré-requisitos 

determinados. 

 PONTO FORTE: fornecedores antigos, qualificados, que demonstram 

segurança na qualidade do produto e/ou serviço adquirido cumprindo os acordos 

comerciais. 

 MONITORAMENTO: através das avaliações de entrada, utilizando o 

formulário FPA_PR_01 – Check-list de verificação (Apêndice A). 

b) Manutenção externa: escolha através de conhecimento técnico e resolução de 

problemas de manutenção. Suporte, orientações e resolução de problemas em 

tempo hábil.  

 AMEAÇA: falha ou incapacidade na execução do serviço, comprometendo o 

andamento dos trabalhos pedagógicos e administrativos. 

 MONITORAMENTO: através de avaliação constante no formulário 

FPA_PR_02 – feedback do serviço executado levando em consideração: tempo, 

agilidade, qualidade e resolução do problema (Apêndice B). 

c) Assessoria de Informática: suporte técnico aos equipamentos de informática, 

catracas e internet, bom funcionamento dos sistemas com rastreabilidade do 

usuário.  

 AMEAÇA: falha na execução do serviço, comprometendo o trabalho dos 

setores e acesso aos alunos prejudicado. 
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 MONITORAMENTO: internet – através do recebimento de relatórios semanais 

da empresa fornecedora do serviço.  

d) Assessoria Contábil, Pedagógica e de Software: suporte técnico e orientações 

legais, bom funcionamento do sistema, através do cumprimento de legislações 

aplicáveis, regulamentações tributárias, governamentais, alterações de leis, bem 

como subscritas pela IES. Integração entre sistema e contabilidade. 

 MONITORAMENTO: através da entrega de obrigações legais em tempo hábil. 

2) Atividades principais: Atividades essenciais e suas interfaces, com 

procedimentos documentados e abordagem do processo clara e precisa, garantindo 

qualidade pelo cumprimento e alcance do objetivo.  

 Para a realização de cada atividade, registros de entradas e saídas são 

documentados, além da avaliação de provedores externos que interagem, bem 

como avaliações nos processos subsequentes (clientes internos), que garantem o 

cumprimento do padrão de qualidade de cada processo. Cada processo é feito 

através da análise de dados mensais no acompanhamento do alcance do objetivo e 

com o uso de ferramentas de avaliação interna de satisfação de processos 

subsequentes. 

 MONITORAMENTO: através da aplicação da ferramenta GSCP – Grau de 

Satisfação dos Clientes do Processo (Modelo - Apêndice C). 

3) Recursos principais: recursos necessários para a realização das atividades 

principais, mantendo e dando suporte ao negócio. 

 a) Pessoas: planejamento de treinamentos, estudo do procedimento 

operacional, interpretação dos registros, estudo da abordagem do processo, 

retenção do conhecimento, criação da cultura de implementação, manutenção e 

melhoria do processo. 

 PONTO FORTE: colaboradores comprometidos com a implementação, a 

manutenção do SGQ e com a satisfação do cliente externo e interno. 

 MONITORAMENTO: através da aplicação da ferramenta GSCP – Grau de 
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Satisfação dos Clientes no Processo. 

 b) Ferramentas da qualidade: aplicação das ferramentas da qualidade com 

procedimentos de como implementar com formulários próprios com o objetivo de 

orientar e torná-las eficazes na sua aplicação. 

 c) Estrutura: local de trabalho adequado e ambiente seguro, que garantam a 

integridade física dos colaboradores em condições gerais de higiene e saúde 

ocupacional. 

 MONITORAMENTO: através do Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais (PPRA). 

 d) Equipamentos: equipamentos que otimizem os processos. Plano de 

manutenção preventiva em cada equipamento que assegure o bom funcionamento. 

Formulários de Manutenção Preventiva (FMP) dispostos em cada equipamento 

contendo a programação, periodicidade e evidência da manutenção (Modelo - 

Apêndice D). 

 PONTO FORTE: plano de manutenção eficiente. 

 MONITORAMENTO: através das manutenções realizadas seguindo 

cronograma. 

 e) Tecnologias  

4) Proposta de valor: baseada na política assumida pela IES, na garantia da 

qualidade do serviço entregue, assegurando o melhor atendimento às pessoas em 

conformidade com o padrão de qualidade assumido, transparência e confiabilidade 

nas relações, visão externa da organização e reconhecimento social. 

 PONTO FORTE: tradição e reconhecimento pela qualidade dos serviços 

ofertados. 

 MONITORAMENTO: através das avaliações da CPA dos clientes externos e 

da comunidade. 



137 
 

5) Relacionamento com o cliente: são os canais de comunicação utilizados pela 

IES através de atendimento personalizado e formalizado em registro próprio 

(formulário), com objetivo de tratar as reclamações, dúvidas, sugestões, elogios e 

solicitações e, após realizada a tratativa, aplicar a pesquisa de satisfação com a 

finalidade de avaliar a eficácia da tratativa. Pesquisa de satisfação realizada 

anualmente, sendo uma ferramenta eficaz na melhoria dos processos, serviços e 

relações.  

 PONTO FORTE: atendimento personalizado. 

 MONITORAMENTO: através das avaliações das pesquisas de satisfação dos 

clientes externos e acompanhamento e tratativa dos formulários FPA_OV_01 – 

Comunicação com os clientes e partes interessadas (Apêndice E). 

6) Canais: atendimento presencial através do ouvidor ou pelo site da IES no ícone 

ouvidoria, questionários da CPA aplicado anualmente, caixas de 

sugestões/reclamações da CPA em pontos estratégicos da IES, e-mails 

institucionais e contato telefônico, todos avaliados em pesquisa de satisfação. 

 MONITORAMENTO: através de avaliações da pesquisa de satisfação dos 

clientes externos. 

7) Segmento de clientes: CESUL – Instituição de ensino superior.  

a) Graduação: Público-alvo: alunos concluintes do Ensino Médio, portadores de 

diploma e transferidos. 

b) Pós-Graduação: Público-alvo: egressos e graduados de outras IES. 

c) Cursos de extensão: Público-alvo: discentes da IES, discentes de outras IES, 

egressos, graduados, comunidade em geral. 

OPORTUNIDADE: manutenção dos discentes da IES e captação de novos alunos. 

8) Estrutura de custos: custos relevantes e necessários para manter a estrutura da 

IES. Utilização de ferramenta de custos para levantamento de todas as despesas 

necessárias para a prestação de serviços. Revisão de planilha a cada alteração de 

processo, alteração de salários e insumos, legislação tributária e marketing. 
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 AMEAÇA: concorrência aplicando valores muito abaixo do mercado. Busca de 

alternativas de otimização de processos para redução de custos. 

9) Receitas: Após análise de custos de cada serviço ofertado, através do formulário 

de preço se determina a margem de lucro aplicável, sendo que a maior parte das 

receitas são de mensalidades. Definição do método de cobrança e 

acompanhamento através de relatórios e para grandes investimentos, a captação de 

recursos é realizada com recursos societários. 

 AMEAÇA: inadimplência dos ingressantes acima de 10%.  Não renovação de 

matrícula por inadimplência. 

O monitoramento e a análise seguirão o ciclo do PDCA, de forma a assegurar 

pertinência, adequação e eficácia de todos os processos que compõem a 

organização. Para tanto, leva-se em consideração o resultado das auditorias, o 

desempenho dos processos, a conformidade dos serviços, as tratativas de ações 

corretivas e sua eficiência, a oportunidade de melhorias, o desempenho dos 

provedores externos, a análise dos pontos positivos e negativos, o atendimento às 

expectativas dos stakeholders primários e secundários, a análise de riscos e eficácia 

dos planos de ações, a avaliação do resultado de pesquisas de satisfação externa e 

a análise do desempenho dos processos em conformidade com os requisitos legais. 

 

1.2.2 Necessidades dos clientes e outras partes interessadas 
 

O requisito 4.2 trata da identificação das necessidades dos clientes e outras partes 

interessadas, chamados stakeholders. 

Os stakeholders classificam-se em primários e secundários. Os primários são os 

públicos estratégicos que aparecem nas primeiras pesquisas de relacionamento com 

a IES e possuem com ela ligação direta; já, os secundários são os públicos ligados 

às relações econômicas da IES, que podem exercer influência ou comprometer 

positiva ou negativamente as operações da organização.  

Na figura 3 apresentam-se os stakeholders da IES, ou seja, os públicos estratégicos 

com os quais a IES se relaciona e que podem ser impactados de forma direta ou 

indireta pelas operações. Esses impactos devem ser monitorados e mapeados a fim 

de reforçar as relações de valor. 
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Figura 3 
Stakeholders da IES 
Fonte: Elaborado pelo Comitê Gestor de Qualidade – CGQ, da IES em estudo (2019). 

 

Para a implementação do SGQ deve-se atender às necessidades de partes 

interessadas. Um bom exemplo são as dos colaboradores para execução do 

processo com eficiência e eficácia, ou seja, fornecimento de recursos, qualidade do 

ambiente e insumos, dentre outros. 

Outro ponto primordial é a identificação das expectativas de partes interessadas, 

visto que todas são importantes, mas os clientes devem ter destaque.  Deve-se 

atenção ao que a parte interessada espera da IES, pois são os clientes que 

estabelecem o futuro da IES: se suas necessidades e expectativas forem atendidas 

a IES terá o sucesso alcançado, caso contrário o faturamento poderá ser 

prejudicado rebatendo em outras partes interessadas, rompendo a estrutura 

organizacional. 
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1.2.3 Análise de riscos e oportunidades 
 
Seguindo nessa etapa, o item 6.1 da ISO 9001:2015 estabelece a análise de riscos 

e oportunidades para a gestão da qualidade, diretamente ligada à análise de 

contexto, de requisitos e às necessidades de clientes e partes interessadas. 

No planejamento é primordial levar em consideração os riscos e as oportunidades, 

para alcançar os resultados pretendidos. 

Segundo a norma ISO 9001:2015, a IES deve abordar riscos e oportunidades para 

assegurar os resultados pretendidos, aumentar efeitos desejáveis, prevenir ou 

reduzir efeitos indesejáveis e alcançar melhoria por meio de ações que podem ser 

analisadas e monitoradas através de ferramentas e métodos para lidar com os 

riscos. 

A norma não indica uma ferramenta específica, mas após análise, verificou-se que a 

matriz de riscos, também chamada de matriz de probabilidade e impacto, é uma boa 

opção, pois leva em consideração a probabilidade de acontecer, bem como o 

impacto que trará para a IES.  

Na figura 4 apresenta-se um exemplo de matriz de risco baseado em probabilidade 

e impacto, como a apresentada no guia de matriz de riscos do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (2017). 
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Figura 4 
Matriz de risco  
Fonte: Ministério do Planejamento, Desenvolviento e Gestão (2017). Matriz de Riscos - Gestão de 
Integridade, Riscos e Controles Internos da Gestão. Brasília: Assessoria Especial de Controle Interno 
- AECI. Recuperado de http://www.planejamento.gov.br/assuntos/gestao/controle-interno/matriz-de-
riscos 
 
 

A análise do risco é feita considerando os valores resultantes do cálculo impacto 

versus probabilidade, ou seja, sua probabilidade de acontecer e o impacto que 

trará para a IES. 

Nos riscos identificados a partir do risco moderado, deve-se tomar medidas através 

de monitoramento e planos de ações. 

Com relação à probabilidade, o risco pode ser classificado conforme determina o 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (2017) em: 

 Rara: o evento pode ocorrer em circunstâncias excepcionais. Frequência < 

10%; 

 Improvável: o evento pode ocorrer em algum momento. Frequência > = 10% < 

20%; 

 Possível: o evento deve ocorrer em algum momento. Frequência > = 20% < 

50%; 

 Provável: o evento deve ocorrer com frequência. Frequência > = 50% < 90%; 

 Quase certo: o evento é esperado na maioria dos momentos. Frequência > = 

90%. 

No que se refere ao impacto, os seguintes critérios devem ser analisados: 

 Insignificante: impacto mínimo nas ações de gestão; 

 Pequeno: baixo impacto nos objetivos, metas e resultados. Resolução no dia a dia 

dos processos; 

 Moderado: impacto significativo no alcance das ações de gestão, possível de 

resolver em nível de direção; 

 Grande: impacto compromete significativamente às ações de gestão e os objetivos 

podem ficar comprometidos; 

 Catastrófico: impacto acarreta em crise nas ações de gestão, comprometendo as 

estratégias corporativas. 

http://www.planejamento.gov.br/assuntos/gestao/controle-interno/matriz-de-riscos
http://www.planejamento.gov.br/assuntos/gestao/controle-interno/matriz-de-riscos
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A análise de risco realizada na secretaria acadêmica da IES, utilizando a matriz de 

risco, apontou pontos frágeis e pontos que devem ser levados em consideração e 

monitorados com ações já elencadas no processo, como demonstra a Figura 5.



143 
 

 
 

Figura 5  
Formulário Análise de risco – Secretaria Acadêmica.  
Fonte: Elaborado pelo CGQ da IES em estudo. Adaptado de ABNT (2015). NBR ISO 9001: Sistema de Gestão da Qualidade. Requisitos. Rio de Janeiro.  
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1.3 – Etapa III – Projeto do Sistema 

 

A referida etapa está dividida em três fases, conforme modelo de Carpinetti e 

Gerolamo (2017).  

 

1.3.1 Fase 1 - escopo, política e objetivos 
 

O escopo do sistema da qualidade que trata o item 4.3 da norma ISO 9001:2015 na 

Faculdade de Direito Francisco Beltrão foi definido como projeto de implementação 

do SGQ baseado na NBR ISO 9001:2015, na secretaria acadêmica da IES em 

estudo. 

Nessa etapa também foi criada a política da qualidade da IES, realizada pela direção 
geral de forma participativa, com interação dos membros do Comitê Gestor da 
Qualidade, que apresenta a seguinte redação: 

O CESUL – Centro Sulamericano de Ensino Superior, diante do compromisso 
de formar profissionais com visão crítica, humanística e tecnicamente 
avançada para dar efetividade aos direitos da cidadania e inserção no 
mercado de trabalho, estabelece uma política voltada para a educação de 
qualidade com base na capacitação e treinamento do corpo docente e corpo 
técnico administrativo, no aperfeiçoamento continuado dos processos com o 
objetivo de excelência organizacional,  no planejamento de ações e na 
melhoria dos serviços ofertados, assegurando o cumprimento dos requisitos 
legais e institucionais, visando à satisfação das necessidades e expectativas 
de partes interessadas. 

Os objetivos da qualidade devem ser estabelecidos baseando-se na política da 

qualidade e na melhoria, pois possuem impacto na qualidade do serviço ofertado, na 

eficácia operacional e na confiança dos clientes, bem como nas partes interessadas 

e precisa ser mensurável (Mello, Silva, Turrioni & Souza, 2009). 

Segundo a norma ABNT NBR 15419:2006, ao determinar os objetivos da qualidade 

na IES, deve-se levar em consideração as necessidades e as expectativas dos 

clientes e demais partes interessadas, a avaliação dos resultados alcançados e a 

trajetória do egresso.  

Na Tabela 2 pode-se verificar alguns exemplos de objetivos da qualidade 

acompanhados de metas e prazos da secretaria acadêmica da IES em estudo: 
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Tabela 2 
Exemplos de objetivos da qualidade da Secretaria Acadêmica da IES em estudo 

Objetivos da qualidade 

da secretaria acadêmica 

Metas Prazos 

Acolhimento dos acadêmicos 
e acompanhamento do 

rendimento escolar 

Redução da evasão em 10% 
em relação ao ano anterior. 

12 meses 

Melhorar o relacionamento 
interpessoal dos 
colaboradores 

Através do relacionamento 
interpessoal positivo, o 
ambiente de trabalho torna-
se saudável, aumentando a 
produtividade e promovendo 
empatia. 

 

12 meses 

 

Reduzir o número de 
matrículas presenciais 

40% (atual) para 10% 12 meses 

Reduzir o tempo de resposta 
dos requerimentos do setor 

De 8 para 3 dias 6 meses 

Aumentar o índice de 
satisfação do setor 

De 70% (atual) para 90%  

24 meses 

Criar solicitações de 
requerimentos/documentos 

do setor pelo portal do aluno 

Somente presencial (atual) 
para 60% on-line. 

 

24 meses 

Melhorar a comunicação 
entre docentes e secretaria 

acadêmica 

Criação de e-mail e grupo de 
WhatsApp institucional 
agilizando o fluxo de 
informações. 

 

6 meses 

Criação de aplicativo 
acadêmico  para 

smartphones 

Consultas pelo portal do 
aluno (atual) e ofertar a 
modalidade de aplicativo de 
smartphone com 
informações relevantes como 
avisos, notas e faltas. 

 

24 meses 

Fonte: Elaborado pelo CGQ. Adaptado de ABNT (2006). NBR 15419: Sistema de Gestão da 
Qualidade. Diretrizes para aplicação da ABNT NBR ISO 9001:2000 nas organizações educacionais. 
Rio de Janeiro. 
  
 

Após elencados os objetivos da qualidade, faz-se necessário um planejamento 

estruturado com cronogramas e métodos de avaliação de eficácia e eficiência de 

cada ação para que os objetivos sejam concretizados (ABNT NBR 15419:2006). 
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1.3.2 Fase 2 – mapeamento dos processos da organização 

 

Nessa fase, a IES, através de sua liderança, deve definir os processos necessários 

e a aplicação deles para a implementação do SGQ, baseada na abordagem por 

processos. 

A norma ISO 9001 define processo como “um conjunto de atividades inter-

relacionadas ou interativas que transformam entradas em saídas” (Mello et al., 2009, 

p. 27). 

Rummer e Brache (1994), como citados em Mello et al. (2009), corroboram que “o 

processo é uma série de etapas criadas para produzir um produto ou serviço, 

incluindo várias funções e abrangendo o espaço em branco entre os quadros do 

organograma; ele deve ser visto como uma cadeia de agregação de valores” (Mello 

et al., 2009, p. 27).  

Para Colombo (2004), o primeiro passo é definir os processos macro e principais da 

IES, e destaca que uma IES possui três processos macros: o administrativo, o 

pedagógico e o de apoio. Afirma ainda que cada macroprocesso possui vários 

processos principais.  

A secretaria acadêmica, objeto deste estudo, enquadra-se no processo 

administrativo e nele há vários processos principais, tais como: a matrícula de 

ingressantes, a rematrícula, o aditivo de contrato, a confecção de diploma, a 

emissão de documentos, a transferência interna e externa e a equivalência de 

disciplinas. 

O macroprocesso administrativo interage com o pedagógico e com o de apoio, 

conforme a Figura 6.  
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Figura 6  
Interação dos Processos 
Fonte: Colombo (2004). Gestão educacional: uma nova visão. Porto Alegre: Artmed (p. 56). 

 

Após a análise da interação deve-se, antes de descrever os processos, analisar os 

principais, dar prioridade àqueles que possuem relevância e que impactam 

diretamente o negócio da IES, os que agregam valor ao cliente. Há também a 

necessidade de observar os processos com maior índice de reclamação por parte 

dos clientes e partes interessadas, bem como identificar os com maiores índices de 

erro (Colombo, 2004). 

A descrição do processo deve ser minuciosa, como realmente acontece e, após o 

mapeamento, inicia-se o planejamento e o detalhamento dos processos do SGQ. 

Segundo Mello et al. (2009), o CGQ e pessoas responsáveis pelo processo devem 

desenvolver um fluxograma para cada processo identificado a fim de realizar o 

mapeamento dos serviços que fazem parte do processo, detectando falhas e 

oportunidades de melhoria e excluindo tarefas em duplicidade ou que não agregam 

valor. 

O autor apresenta as simbologias utilizadas para a realização do fluxograma, 

conforme Figura 7. 
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Figura 7  
Simbologia usada na elaboração de fluxograma 
Fonte: Mello et al. (2009). ISO 9001:2008. SGQ para operadores de produção e serviços. São Paulo: 
Atlas. 
 

No fluxograma para mapeamento de processos, cada símbolo remete a uma etapa 

ou atividade. Como modelo de procedimento pode-se verificar, na Figura 8, o 

fluxograma da matrícula. 
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Figura 8 
Modelo de procedimento – fluxograma matrícula 
Fonte: Elaborado pelo CGQ. Adaptado de Colombo (2004). Gestão educacional: uma nova visão. 
Porto Alegre: Artmed (p. 58). 
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1.3.3 Fase 3 – projeto dos processos de Gestão da Qualidade 
 

Tal etapa é considerada por Carpinetti e Gerolamo (2017) a fase mais longa, sendo 

nela desenvolvidos todos os documentos, assim como definidos os critérios de 

codificação e os padrões da documentação, bem como a elaboração, a aprovação, a 

validação e a distribuição com registro e controle desses documentos. 

 

Para os autores supracitados, a cada processo de gestão, a IES deve estabelecer 

as atividades, a sequência e a interação entre elas, entradas e saídas; determinar os 

recursos necessários para a viabilidade, designar pessoas responsáveis pelo 

processo e quais os documentos necessários, os procedimentos e os registros para 

a atividade, sendo que as revisões e inclusões de novos documentos devem ser 

parte da melhoria. 

Todos os documentos devem ser controlados e deverão seguir um mesmo padrão e 

formatação e ter um código de identificação.  

Cada documento deverá estar identificado, contendo, segundo Carpinetti e 

Gerolamo (2017): 

 A logomarca da IES; 

 O título do documento; 

 O código do documento; 

 O nome da pessoa que elaborou o documento; 

 O nome da pessoa que aprovou o documento; 

 A data de emissão do documento; 

 O número da revisão; 

 O número de páginas e número total de páginas do documento. 

Deverá, também, constar a denominação do documento, ou seja, o tipo de 

documento, o processo ou área funcional e numeração sequencial, por exemplo:  

 XX_YY_NN 

As letras XX referem-se ao tipo de documento que podem ser: PA - Procedimento 

Administrativo; DG – Documentos Gerais e IT - Instrução de Trabalho. As letras YY 
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identificam o processo ou área funcional que emitiu o documento, como exemplo SA 

– Secretaria Acadêmica. Já NN determina o Número de ordem do documento. 

Outro ponto importante é o controle de documentos. Nele deve constar a aprovação 

do documento para uso resultante de uma análise crítica de superior hierárquico que 

o elaborou e, ao final, o controle de cópia em circulação, contendo: 

 Cópia controlada – escrito em azul; ou 

 Cópia não controlada – escrito em vermelho. 

Como exemplo dos processos da secretaria acadêmica pode ser verificado o 

procedimento administrativo PA_SA_01 – processo de matrícula, apresentado na 

Figura 9. 
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Figura 9  
Procedimento administrativo PA_SA_01 – processo de matrícula 
Fonte: Elaborado pelo CGQ. Adaptado à NBR ISO 9001. 

  

O procedimento administrativo PA_SA_01 que trata do processo de matrícula para 

ingressantes possui como dados de entrada do processo os formulários FPA_SA_01 

(exemplo - Apêndice F) que se refere ao tutorial informativo de inclusão de novo 

aluno na matrícula e o FPA_SA_02 (Apêndice G) que traz o check list dos 

documentos exigidos para realização da matrícula. São documentos que garantem a 
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eficácia do processo do SGQ. 

Colombo (2004) reitera que para alcançar a eficácia dos processos há necessidade 

de controle durante a execução e, para isso, critérios devem ser definidos em cada 

procedimento. 

A autora corrobora que outro fator que deve ser considerado é a capacitação dos 

colaboradores envolvidos e os equipamentos adequados para o bom desempenho 

das atividades. 

1.4 – Etapa IV – Implantação 

 

Essa etapa compreende a realização prática dos procedimentos desenvolvidos. 

As atividades relacionadas a essa fase são de: treinamento, implantação, revisão 

dos processos e procedimentos, treinamento de auditores internos, auditoria interna 

e diagnóstico dessas auditorias com os respectivos planos de ações, assim como o 

acompanhamento de ações de melhoria (Carpinetti & Gerolamo, 2017). 

1.5 – Etapa V – Auditoria de certificação 

 

A etapa de conclusão do processo de implantação do SGQ ocorre por meio de 

certificação, ou seja, de realização de auditorias oficiais através de organismo 

certificador credenciado pelo INMETRO que confirma que o SGQ da IES está 

condizente com o modelo de SGQ instituído pela NBR ISO 9001, atestando o 

cumprimento dos requisitos exigidos pela norma.   

O certificado é emitido pelo organismo certificador credenciado e tem validade de 

três anos. 

Os autores Carpinetti e Gerolamo (2017) recomendam que devem ser realizadas 

pré-auditorias para verificar e identificar as não conformidades no processo – que 

podem ser corrigidas sem prejudicar a certificação. 

Essas pré-auditorias são realizadas pelo órgão certificador na fase de 

implementação do SGQ. 
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Anexos3 
Anexo A1 – Portaria de nomeação do Comitê Gestor da Qualidade 

                                            
 
 
3  Os Apêndices e Anexos de A a F pertencem à Dissertação; os Apêndices A1 a G1 estão inseridos 
no Projeto. 
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Anexo B1 – Ata do CONSU – Conselho Universitário 
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Apêndice A1 – Formulário FPA_PR_01 – Check list de verificação4 

 

                                            
 
 
4 Projeto elaborado pela Direção do Comitê Gestor da Qualidade (CGQ) da IES em análise. 
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Apêndice B1 – Formulário de feedback de serviço executado 
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Apêndice C1 – Modelo de Grau de Satisfação dos Clientes no Processo – 
CSCP 
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Apêndice D1 – Formulário de Manutenção Preventiva – FMP 
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Apêndice E1 – Modelo de Formulário Pesquisa de Satisfação dos Clientes 
Externos. 
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Apêndice F1 – Tutorial do Processo de Matrícula – modelo 

 



165 
 

 

Apêndice G 1 – Check list de documentos para matrícula    
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Apêndice B – Roteiro utilizado no Grupo Focal 

 

Questões  

1. O que você entende por qualidade? (Carpinetti e Gerolamo, 2017) 

2. Como a alta direção se engajou e se comprometeu no projeto de 

implementação do SGQ? (Vitiello et al., 2016). 

3. Que técnicas de apoio e convencimento podem ser usadas para o 

engajamento de todos os colaboradores? (Zacharias, 2009 e Maranhão, 

2009) 

4. Quais resistências entendem que surgirão no decorrer da implementação? 

Por parte de quem? (Vitiello et al., 2016). 

5. Como estas resistências podem ser vencidas? (Colombo, 2004) 

6. A direção está atenta em dissipar preocupações dos colaboradores sobre a 

implementação do SGQ? (Vitiello, et al., 2016) 

7. A padronização e sistematização dos processos da IES melhorará a gestão, 

aumentando a satisfação dos clientes e partes interessadas? (Zacarias, 

2009). 

8. Que pontos positivos da implementação vocês identificaram? (Borges, 2010; 

Wittmann, 2011; Santos, 2013). 

9. E os negativos? (Borges, 2010; Wittmannn, 2011). 

10. E pontos de melhoria? (Borges, 2010; Wittmann, 2011). 
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Apêndice C – Procedimento da qualidade - dinâmica das caixas 
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Apêndice D – Procedimento Administrativo PA_SA_01 – Processo de Matrícula 
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Apêndice E – Formulário FPA_SA_01 – Tutorial de Matrícula 
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Apêndice F – Formulário FPA_SA_02 – Checklist de Documentos para 
Matrícula 

 


