05

Maio de 2009

Qualidade: reflexões e críticas

Notas Técnicas
Ano I

Por José Silvino Filho – Silvino.qualidade@gmail.com

CERTIFICAÇÃO ISO 9001

Professor José Silvino Filho
Consultor de Projetos em Sistemas de Gestão da Qualidade e Documentação

Epígrafe
A certificação ISO 9001 deve ser uma decisão
estratégica da Alta Direção da organização
pleiteante. O seu titular deve decidir, com
embasamento na relação custo-benefício,
conscientizado
de
que
a
certificação
proporcionará à organização os seguintes
retornos:
• melhoria contínua de processos e produtos;
• abertura
de
mercados
(nacional
e
internacional);
• conquista de crescimento constante;

•
•
•
•
•
•

aumento da capacidade para competir com
empresas congêneres;
estabelecimento de parcerias comerciais;
garantia de empregabilidade;
manutenção da confiabilidade e da
satisfação dos clientes;
garantia
de
clima
organizacional
satisfatório;
evolução profissional e conquista da
respeitabilidade pessoal dos colaboradores.
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QUALIDADE NA PRODUÇÃO ENERGIA LIMPA

Além da nobre arte de
fazer coisas, existe a
nobre arte de deixar
coisas sem fazer. A
sabedoria
da
vida
consiste na eliminação
do que não é essencial.

Lin Yutang

PASSOS PARA A CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2008

Sem a pretensão de esgotar o assunto,
apresentamos sugestões para construir os

primeiros passos rumo à certificação ISO
9001:2008.

1 Decisão Estratégica da Alta Direção
Na Seção Introdução - 0.1 Generalidades,
da norma ABNT NBR ISO 9001:2008
(referenciada neste trabalho como ISO
9001), fica explícito que “Convém que a
adoção de um sistema de gestão da
qualidade seja um decisão estratégica de
uma
organização.
O
projeto
e
a
implementação de um sistema de gestão da
qualidade de uma organização são
influenciados por”:
• “seu ambiente organizacional, mudanças
nesse ambiente e os riscos associados
com esse ambiente”;
• “suas necessidades que se alteram”;
• “seus objetivos particulares”;
• “os produtos fornecidos”;
• “os processos utilizados”;
• “seu porte e estrutura organizacional”.
Ao tomar a decisão, a Alta Direção deve
estar conscientizada do significado da
certificação e da relevância da sua conquista,
considerando:

• o alcance e a influência que obterá no
mercado (nacional e internacional) em que
atua;
• as conquistas almejadas, compatíveis
com a visão de futuro da organização;
• o aperfeiçoamento que introduzirá em
sistemas,
processos,
atividades
e
produtos;
• a melhoria contínua que proporcionará
aos
segmentos
da
cadeia
de
fornecimento* em que está inserida;
• a
relação
custo-benefício
dos
investimentos requeridos.
* Cadeia de fornecimento: fornecedor 
organização  cliente  beneficiários
finais.
Nota - doravante empregaremos a sigla SGQ
como abreviatura de Sistema de Gestão
da Qualidade.

Qualidade: reflexões e críticas. Notas Técnicas - Ano I – Número 05 – Maio de 2009. Página 2 de 7

2 Conscientização dos Requisitos Estabelecidos pela ISO 9001
A Alta Direção deve ter plena consciência
dos requisitos fixados pela ISO 9001 quando
uma organização pretende:
• “demonstrar sua capacidade para fornecer
produtos que atendam de forma
consistente aos requisitos do cliente e
requisitos estatutários e regulamentares
(legais) aplicáveis”;
• “aumentar a satisfação do cliente por meio
da aplicação eficaz do sistema, incluindo
processos para melhoria contínua do
sistema, e assegurar a conformidade com
os requisitos do cliente e os requisitos
estatutários e regulamentares aplicáveis”.
Para conquistar, honrar e garantir a
certificação, a organização deve:
• identificar, mapear e gerenciar os
processos relativos às suas atividades-fim
e meio, de forma a satisfazer o princípio
“abordagem de processos”;

• tomar ações para que haja interação e
exação no cumprimento de todos os
processos;
• estabelecer critérios e métodos para
assegurar que a operação e o controle
dos processos sejam eficientes, eficazes e
efetivos;
• garantir que os processos agreguem
valores entre si;
• assegurar a disponibilidade de recursos e
informações necessários para garantir a
execução e a monitoração de processos;
• monitorar, medir e analisar continuamente
os processos;
• planejar e implementar ações necessárias
para atingir os resultados almejados e
proporcionar a melhoria contínua do SGQ.

3 Assessoramento Especializado
No rol de providências a serem tomadas, a
Alta Direção deve investir na contratação de
um profissional (ou bureau) que possua
experiência comprovada em planejar,
implementar, consolidar e monitorar SGQ.

É conveniente seguir as recomendações da
NBR ISO 10019:2007 - Diretrizes para a
Seleção de Consultores de Sistemas de
Gestão da Qualidade e Uso de seus
Serviços.

4 Plano Diretor do SGQ
Um SGQ compatível com as características
estruturais e funcionais da organização deve
ser concebido, desenvolvido e implementado.
De acordo com as recomendações contidas
na Seção 4.1 – Requisitos Gerais, da ISO
9001, nesse plano devem ser:
• formalizadas as metodologias e critérios
para gestão e funcionamento do SGQ;
• descritos, de forma clara e objetiva, como
serão determinados e providos os

recursos para projeto, desenvolvimento,
implementação e gestão do SGQ.
Esse plano servirá também de guia para
produção do Manual do Sistema de Gestão
da Qualidade (MGQ).
É recomendável orientar-se pela NBR ISO
10006:2000 - Gestão da Qualidade Diretrizes
para
a
Qualidade
no
Gerenciamento de Projetos.

5 Seleção do Representante da Direção e Composição do Comitê de Apoio da
Qualidade
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Um
membro
da
administração
da
organização,
reconhecido
pelos
seus
superiores como profissional competente,
que possua capacidade de liderança, que
goze do respeito dos seus pares e
subordinados pela sua postura ética e que
demonstre comprometimento com a missão e
a política da qualidade da organização, é
considerado apto ao exercício do cargo de
Representante da Direção (RD) junto ao

SGQ. As responsabilidade e autoridade do
RD são descritas na Seção 5.5.2 –
Representante da Direção, da ISO 9001.
É recomendável a composição de um Comitê
de Apoio da Qualidade constituído de
colaboradores lotados em todas as unidades
organizacionais. Esse comitê deverá se
reunir periodicamente sob a liderança do RD
para tratar de assuntos relacionados à
gestão da qualidade.

6 Produção Documental
Os requisitos de documentação (normativodeliberativos) estabelecidos na Seção 4.2, da
ISO 9001 são demonstrados no quadro que
ilustra esta seção.
Vide a ABNT ISO/TR 10013:2002 - Diretrizes
para a Documentação de Sistema de Gestão
da Qualidade. Essa norma “fornece diretrizes
para o desenvolvimento e a manutenção da
documentação necessária para assegurar
um efetivo sistema de gestão da qualidade,

adaptado às necessidades específicas da
organização. O uso dessas diretrizes auxilia
no estabelecimento de um sistema
documentado como requerido pelas normas
de sistema de gestão da qualidade
aplicáveis”.
É conveniente também orientar-se pela NBR
ISO 10005:1997 - Gestão da Qualidade Diretrizes para Planos de Qualidade.

Estrutura de Documentação do SGQ

Sistemas de Gestão da Qualidade Requisitos

ABNT NBR ISO 9001:2008

MGQ
PDQ
ITQ
PLQ

Manual de Gestão da Qualidade, inclusive
Missão1 e Política da Qualidade
Procedimento Documentado do SGQ
Instrução de Trabalho do SGQ
Plano da Qualidade

REQ

Registro da Qualidade

1 – Documento não contemplado na ABNT NBR ISO 9001:2008.

7 Competência, Capacitação e Conscientização
Estabelece a ISO 9001 em sua Seção 6.2.2 –
Competência,
Treinamento
e

Conscientização, que a equipe que realiza o
produto tem de ser competente, com base
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em educação, capacitação, habilidades,
experiência apropriada e conscientização.
Todos os colaboradores devem ser
submetidos a programas de treinamento
sobre o SGQ, os requisitos estatutários e
regulamentares inerentes as atividades da
organização e o aperfeiçoamento contínuo
de suas habilidades. É condição sine qua

non que todos os colaboradores da
organização, indistintamente de cargos e
funções, sejam incentivados e convencidos a
participar de programas de capacitação e
aperfeiçoamento. Oriente-se pela ABNT NBR
ISO 10015:2001 - Gestão da Qualidade Diretrizes para Treinamento.

8 Implementação do SGQ
É chegado o momento de dar início às
práticas e aos procedimentos concebidos e
estabelecidos nos documentos normativodeliberativos e seguir os ensinamentos
introjetados
pelos
colaboradores
nos
treinamentos ministrados na organização.
É recomendável colocar em prática duas
metodologias facilitadoras dessa fase:

AP
CD

• Metodologias Cinco Esses (5’S’) e Dez
Esses (10’S’);
• Metodologia PDCA – Plan (planejar) 
Do (fazer)  Check (checar)  Act (agir),
conforme recomendação na seção 0.2 –
Abordagem de Processo, da ISO 9001.
Vide a figura a seguir:

Sistema de Gestão da Qualidade Baseado em Processos
Prospecção
de Negócios

A

Definição de Requisitos

C
Sistemas de Processos
da Qualidade
 Atividades-fim
 Atividades-meio
 Gestão

Medição, Análise e
Melhoria

Produtos

P

Satisfação
Público de Interesse
Mercado. \Cliente. \Sociedade.

Ações
Corretiva e
Preventiva
Requisitos

Público de Interesse

Mercado \ Cliente \ Sociedade

Inovação

D
Entrada

Realização
do Produto

Saída

9 Ciclo de Auditorias Internas da Qualidade
Segundo o disposto na Seção 8.2.2 –
Auditoria Interna, da ISO 9001, a
organização deve planejar e executar, em
intervalos estabelecidos no MGQ, ciclos de
auditorias internas (de primeira parte) com o
fito de averiguar se o SGQ está
implementado e mantido eficazmente. Os

relatórios de auditorias fornecerão elementos
para realizar análises críticas da Alta Direção
e possibilitar a introdução de melhorias
contínuas no SGQ.
A constituição das equipes de auditores
internos da qualidade deve ser definida em
observância às NBR ISO 19011:2002 -
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Diretrizes para Auditorias de Sistema de
Gestão da Qualidade e/ou Ambiental e NBR
ISO 10019:2007 - Diretrizes para a Seleção
de Consultores de Sistemas de Gestão da
Qualidade e Uso de seus Serviços.
Se forem identificadas não conformidades
(quaisquer tipos anomalias, defeitos e
inconsistências) reais e potenciais durante as
auditorias, os responsáveis pelos respectivos
processos devem imediatamente tomar

ações corretivas e preventivas no sentido de
eliminar suas causas-raiz.
Idem, recomendação anterior, em relação ao
controle do produto não conforme.
O RD fica incumbido de assessorar a Alta
Direção e assegurar que as ações corretivas
e preventivas sejam eficientes e eficazes.
Vide as Seções 8.5.2 – Ações Corretivas e
8.5.3 – Ações Preventivas, da ISO 9001.

10 Contratação de Organismo Acreditado de Certificação
A Alta Direção assume a responsabilidade,
em observância ao estabelecido na ABNT
NBR ISO/IEC 17011:2005 - Avaliação de
Conformidade – Requisitos Gerais para
Organismos de Acreditação que Realizam a
Acreditação de Organismos de Avaliação de
Conformidade, de contratar um organismo
acreditado de avaliação da conformidade
(OAC). São organizações que fornecem os
seguintes serviços de avaliação da

conformidade: certificação de sistemas de
gestão, certificação de produtos, certificação
de pessoas, ensaios, calibração e inspeção.
Trata-se da seleção e contratação de um
organismo acreditado pelo Inmetro para
proceder à certificação do SGQ.
Vide na próxima página a relação das
principais
organizações
certificadoras
nacionais.

11 Passos Finais Rumo à Certificação
Detalhamos a seguir os passos finais rumo à
certificação:
• convite aos representantes do organismo
certificador para visitação à organização e
reunião a Alta Direção;
• remessa dos documentos normativodeliberativos ao organismo certificador;
• elaboração de cronograma conjunto de
trabalho;
• realização de pré-auditoria de certificação
(de terceira parte);
• identificação
de
possíveis
não
conformidades reais e potenciais, as quais
serão classificadas em maiores e
menores, segundo a gravidade ofereçam
a sistemas, processos e produtos;
• ações corretivas e preventivas das não
conformidades;

• auditoria de certificação;
• concessão pelo organismo certificador de
certificado constando que a organização
desenvolveu e implementou o SGQ.
O prazo de validade do certificado é de três
(03) anos, a contar da data da sua emissão.
Findo esse prazo, será realizada uma
auditoria de recertificação. Nesse ínterim a
organização deve realizar auditorias internas
(de primeira parte) de verificação e
acompanhamento. No contrato firmado com
o organismo certificador devem ser
estabelecidas datas para realização de
auditorias externas de acompanhamento, as
quais podem ser realizadas anualmente.
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Sistemas de Gestão da Qualidade - OCS

Organismo

UF

Cidade

Situação

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

RJ

Rio de Janeiro

Ativo

ABS - Quality Evaluations Inc.

SP

São Paulo

Ativo

ACTA - Supervisão Técnica Independente

RJ

Rio de Janeiro

Ativo

BRTÜV Avaliações da Qualidade Ltda.

SP

Barueri

Ativo

BSI BRASIL SISTEMA DE GESTÃO LTDA.

SP

São Paulo

Ativo

Bureau Acta de Certificação-QS

RJ

Rio de Janeiro

Ativo

BVQI do Brasil Sociedade Certificadora Ltda.

SP

São Paulo

Ativo

CCB - Centro Cerâmico do Brasil

SP

Santa Gertrudes

Ativo

CERTA - Certificadores Associados Ltda.

SP

São José dos
Campos

Ativo

Certa Qualidade Ltda.

RJ

Rio de Janeiro

Ativo

CONCEITOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO LTDA.

SP

São Bernardo do
Campo

Ativo

DNV - Det Norske Veritas Ltda.

SP

São Paulo

Ativo

DQS do Brasil Ltda.

SP

São Paulo

Ativo

EVS BRASIL CERTIFICADORES DE QUALIDADE LTDA.

SP

São Bernardo do
Campo

Ativo

FCAV - Fundação Carlos Alberto Vanzolini

SP

São Paulo

Ativo

GLIS - Germanischer Lloyd Industrial Service do Brasil Ltda.

SP

São Paulo

Ativo

IBAMETRO - Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade

BA

Simões Filho

Ativo

ICQ Brasil - Instituto de Certificação Qualidade Brasil

GO

Goiânia

Ativo

INSTITUTO DE CERTIFICAÇÕES BRASILEIRO S/A - ICBr

SP

Campinas

Ativo

SP

São José dos
Campos

Ativo

SP

São Paulo

Ativo

SP

São Paulo

Ativo

SP

São Paulo

Ativo

PR

Curitiba

Ativo

Lloyd`s Register do Brasil Ltda.

RJ

Rio de Janeiro

Ativo

NCC - Associação NCC Certificações do Brasil

SP

Campinas

Ativo

SAS Certificadora Ltda.

MG

Belo Horizonte

Ativo

SGS ICS Certificadora Ltda.

SP

São Paulo

Ativo

TECPAR - Instituto de Tecnologia do Paraná

PR

Curitiba

Ativo

TÜV RHEINLAND DO BRASIL LTDA..

SP

São Paulo

Ativo

INSTITUTO DE FOMENTO E COORDENAÇÃO INDUSTRIAL IFI
Instituto Falcão Bauer da Qualidade - IFBQ
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA.
IQA - Instituto da Qualidade Automotiva
ITAC - Instituto Tecnológico de Avaliação e Certificação da
Conformidade Ltda.

Fonte: http://www.inmetro.gov.br/organismos/index.asp (domingo, 7 de junho de 2009 – 19h11min).
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