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Histórico da ISO 9001

Lançamento da norma com estrutura 
idêntica à norma britânica BS 5750, 
com influência de norma militar 
dos Estados Unidos (MIL-Q-9858) 
e de normas canadenses (CSA 
Z299) voltadas para as indústrias 
convencionais. Subdividida em 
três modelos de gerenciamento da 
qualidade, conforme a natureza/
ênfase das atividades da organização 
(desenvolvimento, produção e 
inspeção final).

Alterações significativas na 
estrutura, conceitos e conteúdo 
da norma. Um único modelo 
(9001) com permissão para 
exclusões, deixando de existir a 
9002 e a 9003. Abordagem por 
processos resultando na mudança 
da visão de conformidade para 
desempenho e de procedimentos 
para gestão.

Trata-se de uma atualização 
para adequação de termos e 
requisitos mantendo a estrutura 
básica da versão original de 20 
elementos (9001) com ênfase 
em procedimentos e registros. 
Mantidos os modelos simplificados 
com ênfase na produção (9002) e 
no controle da qualidade (9003).

Mantendo a mesma estrutura 
de requisitos da versão anterior 
apenas uma atualização para 
adequação de termos e expressões 
visando principalmente o melhor 
entendimento e reforço do conceito 
de desempenho dos processos 
(eficácia) e a compatibilidade com a 
ISO 14001.



ISO 9001

I.   A ISO 9001, principal referência internacional em 
Gestão da Qualidade, está na fase final de revisão. 
II.   A estrutura é alinhada às futuras versões das 
outras normas, ou seja, uma plataforma comum 
dos itens principais com a de gestão ambiental ISO 
14001:2015 e a de gestão da segurança e saúde 
ocupacional ISO 45001:2016 (atual OHSAS 18001).
III.   Prevista para ser publicada a partir de 
setembro próximo, e se validadas as mudanças 
apresentadas nas minutas comentadas e votadas, 
trará consequências para ajuste dos Sistemas de 
Gestão da Qualidade implementados. 
IV.   Além da qualidade de produtos, serviços 
e processos, inclui situações relacionadas à 
continuidade do negócio, considerando questões 
estratégicas internas e externas.

Veja a seguir como essa nova versão afetará o seu negócio.

2015



PONTOS DE DESTAQUE

I. Nova estrutura em 10 elementos:

1. Escopo
2. Referências normativas
3. Termos e definições
4. Contexto da organização
5. Liderança
6. Planejamento para o sistema de gestão da qualidade
7. Suporte
8. Operação 
9. Avaliação de desempenho
10. Melhoria

II. Construção da norma e orientação para uso baseada nos 
7 Princípios de Gestão da Qualidade:

1. Foco no cliente
2. Liderança
3. Comprometimento das pessoas
4. Abordagem de processo
5. Melhoria
6. Tomada de decisão baseada em evidências
7. Gestão de relacionamentos

III. Adoção da expressão “produtos e serviços” para 
enfatizar a abrangência da norma.

IV. Não há referência a exclusões permitidas mas há 
orientação para que não se façam exclusões que afetem 
o escopo do sistema de gestão da qualidade ou que 
impactem a conformidade de produtos ou serviços, bem 
como a satisfação dos clientes.

V. Permanência da abordagem de processos, do ciclo 
PDCA e inclusão do enfoque de planejamento baseado em 
riscos nas orientações da norma.



VI. Manual da Qualidade não figura mais como requisito.

VII. Procedimentos passam a figurar nos requisitos como 
MANTER INFORMAÇÃO DOCUMENTADA.

VIII. Registros assumem o formato de RETER 
INFORMAÇÃO DOCUMENTADA.

IX. O contexto da organização inclui dois pontos 
fundamentais: 

1. Direcionamento estratégico (conjuntura externa 
           e interna) 
2. Expectativas das partes interessadas envolvidas 

X. Representante da Direção não figura mais como 
requisito.

XI. Ambiente de trabalho passa a ser ambiente para a 
operação dos processos.

XII. Produto adquirido substituído por produtos e serviços 
fornecidos externamente.

XIII. Ação preventiva substituída pelo processo de gestão 
de riscos.

PONTOS DE DESTAQUE



POSSÍVEIS IMPACTOS

I.  QUAIS OS RISCOS E AS OPORTUNIDADES PARA O ESCOPO DO 

    SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE?

1. Direcionamento estratégico (conjuntura externa e interna)

2. Requisitos relacionados a produtos, processos e serviços

3. Expectativas das partes interessadas envolvidas 

II.  COMO DETERMINAR RISCOS E OPORTUNIDADES?

1. Critérios e formas de avaliação 

2. Eficácia das medidas de prevenção, monitoramento e atenuação

3. Verificação de metas e oportunidades alcançadas  



O QUE FAZER?

I. Esse é o momento de planejar a adequação necessária do sistema 

de gestão da qualidade para a nova versão.

II. A partir da data de publicação da ISO 9001:2015 será estabelecido 

um prazo de transição de três anos para que as organizações se 

adaptem à nova norma. 

III. É pouco provável que se tenha modificações significativas no texto 

do FDIS – Final Draft of International Standard (minuta final de norma 

internacional) e as empresas podem iniciar os ajustes nos processos 

e elementos de seu sistema de gestão da qualidade.

IV. Conforme os tópicos PONTOS DE DESTAQUE e POSSÍVEIS 

IMPACTOS apresentados, as modificações da norma incidirão em 

revisão ou até mesmo reconfiguração de processos, procedimentos 

e controles adotados.

ISO 9001: 2015
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ACOMPANHE A AGENDA

Publicação da FDIS Publicação da 
ISO 9001:2015

As empresas já podem 
certificar-se na versão 2015

Prazo limite para 
certificar-se na versão 2008.

As empresas só poderão ser 
certificadas na versão 2015

Nenhum certificado na 
versão de 2008 será válido



 Entre em contato e fale 
com a gente!

Na implantação, 
adequação ou melhoria 
do Sistema de Gestão 

da Qualidade, 
a PM Analysis 
pode te ajudar!

55 11 5062 3521
consulte@pmanalysis.com

www.pmanalysis.com.br
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