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Notas sobe esta apresentação

� Esta apresentação contém as principais alterações e adições 
promovidas pela edição 2008 da norma de sistema de gestão 
mais usada no mundo.

� Conforme a própria ISO, nenhum requisito foi adicionado ou 
removido da norma. Apenas notas foram acrescentadas para 
melhorar o entendimento e aplicação dos requisitos já melhorar o entendimento e aplicação dos requisitos já 
existentes. Também alguns textos foram modificados, com o 
mesmo propósito.

� Os comentários e destaques apresentados não são 
interpretações oficiais e podem ter um significado diferente 
para cada organização. Por isto não os utilize como guia para 
implementação ou atualização de seu sistema de gestão da 
qualidade.
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0 Introdução / 0.1 Generalidades

O projeto e a implementação de um sistema de 
gestão da qualidade de uma organização são 
influenciados por

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

� Fica mais clara a não intenção de padronização dos sistemas, 
ou seja, incentiva-se um sistema que seja baseado nos riscos 
do negócio, com a “cara” da organização.
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0 Introdução / 0.1 Generalidades

Esta Norma pode ser usada por partes internas e 
externas, incluindo organismos de certificação, 
para avaliar a capacidade da organização de 
atender aos requisitos do cliente, os estatutários e 
os regulamentares, aplicáveis ao produto e aos 
próprios requisitos organização.próprios requisitos organização.

� Esclarece a ênfase é de um sistema que garanta a 
conformidade do produto e não pretende resolver todo o 
relacionamento da organização com o cliente.

www.portalsuporte.com.br 4 fev-09



1 Escopo / 1.1 Generalidades

NOTA 1     Nesta Norma, o termo "produto" aplica-
se apenas para

- produto pretendido ou requerido por um cliente,

- qualquer resultado pretendido resultante dos 
processos de realização do produto.

� Amplia a aplicação obrigatória dos requisitos, principalmente 
6.3, 6.4, 7.5,  8.2 e 8.3, para os produtos intermediários, e não 
apenas o produto final. 
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4 Sistema de Gestão da Qualidade / 

4.1Requisitos Gerais 

A organização deve

e) monitorar, medir quando aplicável, e analisar 
esses processos, e...

� A medição, que significa atribuir um valor a um resultado. Os � A medição, que significa atribuir um valor a um resultado. Os 
processos podem ser apenas monitorados, ou seja, mantidos 
sob controle e observação, sem a necessidade do 
estabelecimento de indicadores. Obviamente que a escolha 
entre apenas monitorar ou então também medir um processo 
deve ser julgada quanto à eficácia de, no final das contas, 
estar satisfazendo o cliente.
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4.Sistema de Gestão da Qualidade / 4.1 

Requisitos Gerais 
Quando uma organização optar por terceirizar algum processo que afete a 

conformidade do produto em relação aos requisitos, a organização deve 
assegurar o controle desses processos. O tipo e a extensão do controle a ser 
aplicado a esses processos terceirizados devem ser definidos dentro do sistema 
de gestão da qualidade.

NOTA 2 Um "processo terceirizado" é um processo que a organização necessita 
para seu sistema de gestão da qualidade, e que a organização escolhe para ser 
executada por uma parte externa.

� Foi melhorada o texto para os processos terceirizados (“outsourced” - anteriormente traduzidos como � Foi melhorada o texto para os processos terceirizados (“outsourced” - anteriormente traduzidos como 
adquiridos externamente).  

� A “novidade” para algumas empresas é descrever claramente como se controla o processo 
terceirizado. Muitas nem sequer os mencionam no seu mapa de processos.

� Também, de forma sutil, a nota 2 afirma que a terceirização é uma escolha da organização. Sendo 
assim, se estes processos fossem internos seriam controlados de forma abrangente, incluindo 
procedimentos, instruções, indicadores para seu monitoramento e medição. Algo similar deve ser feito 
para os terceirizados.

� E, não se esqueça, que não apenas processos de manufatura são cobertos por este requisito. Outros 
como calibração, transporte interno, RH também são processos comumente terceirizados.
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4 Sistema de Gestão da Qualidade / 4.1 

Requisitos Gerais 

NOTA 3 Assegurar que o controle sobre os processos terceirizados não 
exima a organização da responsabilidade de estar conforme com todos 
os requisitos do cliente, estatutários e regulamentares.O tipo e a 
extensão do controle a ser aplicado ao processo terceirizado podem ser 
influenciados por fatores como

a) impacto potencial do processo terceirizado sobre a capacidade da 
organização de fornecer produto em conformidade com os requisitos,

b) o grau no qual o controle do processo é compartilhado,b) o grau no qual o controle do processo é compartilhado,

c) a capacidade de atingir o controle necessário por meio da aplicação de 
7.4.

� A nota 3 lembra que terceirização não reduz a responsabilidade da organização em 
atender a todos requisitos.

� Esclarece os critérios nos quais a organização deve se basear para determinar a 
abrangência do controle sobre o processo terceirizado. Pode ser simplesmente a 
qualificação e monitoramento dos fornecimentos (7.4) até ter participação no controle de 
processo do terceiro.
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4.2 Requisitos  de Documentação/ 

4.2.1Generalidades

NOTA 1 Onde o termo "procedimento documentado" 
aparecer nesta Norma, significa que o procedimento é 
estabelecido, documentado, implementado e mantido. 
Um único documento pode cobrir os requisitos para 
um ou mais procedimentos. Um requisito para um 
procedimento documentado pode ser coberto por procedimento documentado pode ser coberto por 
mais de um documento.

� Só para constar, o importante é estar documentado, não 
necessariamente na relação de um documento (ou procedimento) 
para cada requisito.

www.portalsuporte.com.br 9 fev-09



6.2 Recursos Humanos / 

6.2.1 Generalidades

As pessoas que executam atividades que afetam a 
conformidade com os requisitos do produto devem 
ser competentes, com base em educação, 
treinamento, habilidade e experiência apropriados.

NOTA  A conformidade com os requisitos do produto 
pode ser afetada direta ou indiretamente pelas pode ser afetada direta ou indiretamente pelas 
pessoas que desempenham qualquer tarefa dentro do 
sistema de gestão da qualidade.

� Nenhuma novidade.  Apenas não deixa dúvida que todos dentro do 
SGQ, não apenas o pessoal dentro do ciclo de vida do produto, 
devem ser competentes (educação, treinamento, habilidade e 
experiência)
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6.3 Infra-estrutura

A organização deve determinar, prover e manter a 
infra-estrutura necessária para alcançar a 
conformidade com os requisitos do produto.  

A infra-estrutura inclui, quando aplicável

c) serviços de apoio (como sistemas de transporte, 
comunicação ou informação).comunicação ou informação).

� Oficialmente, sistema de informação (TI) fazem parte deste 
requisito. Sendo assim, hardware e software devem ser 
suficientes, disponíveis e mantidos em condição de uso.
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6.4 Ambiente de Trabalho

NOTA O termo "ambiente de trabalho" se refere 
àquelas condições sob as quais o trabalho é 
executado, incluindo fatores físicos, ambientais e 
outros (tais como ruído, temperatura, umidade, 
iluminação e condições meteorológicas).

� Ou seja, tudo que existe no ambiente que possa afetar as 
operações e, por sua vez, trazer risco à conformidade do 
produto. 
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7.2.1 Determinação de requisitos 

relacionados ao produto

NOTA Atividades pós-entrega incluem, por 
exemplo, ações sob condições de garantia, 
obrigações contratuais, tais como serviços de 
manutenção e serviços suplementares, como 
reciclagem e descarte.

� A nota exemplifica situações comuns a muitos produtos e � A nota exemplifica situações comuns a muitos produtos e 
serviços, tais como garantia - não se esqueça do código de 
defesa do consumidor.  Traz uma menção, relativa à prevenção 
de poluição, de reciclagem e descarte, atividades é cada vez 
mais comum não apenas por força de contrato, mas como 
atendimento a regulamentações e leis já existentes em muitos 
países. 
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7.3.1 Planejamento de projeto e 

desenvolvimento

NOTA      Análise crítica de projeto e 
desenvolvimento, verificação e validação têm 
propósitos distintos. Estas atividades podem ser 
conduzidas e registradas separadamente ou em 
qualquer combinação, na forma adequada para o 
produto e a organização.produto e a organização.

� Nota que deve ter sido incluída pelo costume de algumas 
organizações em considerar a verificação e validação como 
(únicas) etapas de análise crítica de projeto e desenvolvimento. 
Desta forma fica claro que cada atividade acima é exclusiva e 
a execução de uma não  substitui a outra.
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7.3.3 Saídas de projeto e 

desenvolvimento

NOTA      Informações para produção e prestação 
de serviço podem incluir detalhes para 
preservação do produto.

� Lembre-se que, mesmo não havendo garantia contratual, a 
preservação do produto para garantir a continuidade de sua preservação do produto para garantir a continuidade de sua 
conformidade é um fator para aumentar a satisfação do 
cliente com o produto.
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7.5.4 Propriedade do cliente

NOTA Propriedade do cliente pode incluir 
propriedade intelectual e dados pessoais.

� Relevante para empresas que usam dados cadastrais dos 
clientes em seus processos (ex.: serviços financeiros, hospitais, 
serviços de entrega, lojas eletrônicas, etc...)serviços de entrega, lojas eletrônicas, etc...)
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7.6 Controle dos equipamentos de 

medição e monitoramento

NOTA    A confirmação da capacidade do programa 
de computador para atender à aplicação 
pretendida incluiria, tipicamente, sua verificação e 
gestão da configuração para manter sua 
adequação ao uso.

� A verificação pode ser feita confirmando que o software 
fornece resultados confiáveis quando comparados com 
aqueles obtidos de fontes físicas.

� A gestão de configuração é uma forma de garantir que 
qualquer alteração no software que coloque em risco sua 
confiabilidade implicará numa nova validação
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8.2.1 Satisfação do cliente

NOTA   Monitoramento da percepção do cliente 
pode incluir a obtenção de dados de entrada de 
fontes, tais como pesquisas de satisfação do 
cliente, dados do cliente sobre a qualidade dos 
produtos entregues, pesquisa de opinião dos 
usuários, análise de perda de negócios, elogios, usuários, análise de perda de negócios, elogios, 
reivindicações de garantia e relatórios de 
revendedor.

� A grande contribuição desta nota é ampliar as formas de 
obter a satisfação do cliente “libertando” as empresas do 
lugar-comum das pesquisas de satisfação.
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8.2.3 Monitoramento e medição dos 

processos

NOTA Ao determinar métodos adequados, é 
aconselhável que a organização considere o tipo e 
a extensão de monitoramento ou medição 
apropriados para cada um dos seus processos em 
relação aos seus impactos sobre a conformidade 
com os requisitos do produto e sobre a eficácia do com os requisitos do produto e sobre a eficácia do 
sistema de gestão da qualidade.

� Traduzindo: 1) o controle de processo deve ser suficiente para 
garantir processos estáveis e robustos e 2) seus indicadores 
devem ser adequados para medir a eficácia dos processos
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8.4 Análise de dados

A análise de dados deve fornecer informações relativas a

a) satisfação de clientes (ver 8.2.1),

b) conformidade com os requisitos do produto (ver 
8.2.4),

c) características e tendências dos processos e produtos, 
incluindo oportunidades para ação preventivas (ver incluindo oportunidades para ação preventivas (ver 
8.2.3 e 8.2.4), e

d) fornecedores (ver 7.4)

� Melhor direcionamento de quais requisitos são básicos para a 
análise de dados.
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8.5.2 Ação Corretiva / 8.5.3 Ação 

Preventiva

f) análise crítica da eficácia da ação corretiva 
tomada.

e) análise crítica da eficácia da ação preventiva 
tomada.

� Se antes não estava claro, a análise crítica requerida sempre 
foi da eficácia da ação, ou seja, em função dos resultados 
evidenciados.
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Fonte adicional de consulta

Site da ISO com informações básicas, documentos 
de suporte e FAQs sobre a ISO 9001:2008

� http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standa
rds/iso_9000_iso_14000/iso_9001_2008.htm

Responsável por esta apresentação

� Carlos Sabará (sabara@portalsuporte.com.br)
Suporte Assessoria Empresarial

HST Qualidade Ltda.

Belo Horizonte / MG
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