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A versão recente da Norma ABNT ISO 9001:2015 impõe várias 

alterações em seus requisitos. Neste cenário de mudanças, faz-se 

necessário identificar o que foi alterado, o que é mantido e o que é 

excluído em relação à versão ISO 9001:2008. Assim, este artigo 

realiza um estudo teórico, de abordagem qualitativa por meio de uma 

análise comparativa entre as duas versões das normas, considerando-

se as terminologias, estrutura e requisitos. A análise versará sobre os 

requisitos: contexto da organização, liderança, planejamento do 

sistema de gestão da qualidade, suporte, operações, avaliação de 

desempenho e melhoria. Ao final, apresenta-se, de forma resumida, as 

principais alterações dos requisitos. Acredita-se que esse resultado 

pode contribuir para auxiliar os gestores nas tomadas de decisão 

durante o processo de adequação aos novos requisitos da ISO 9001: 

2015. 
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1. Introdução 

O conceito de qualidade é algo subjetivo e está baseado nas expectativas e desejos dos 

clientes. A qualidade de um determinado produto pode variar de acordo com o cliente, região 

e até mesmo com o tempo.   

Devido à grande concorrência entre as empresas hoje em dia, pode-se dizer que o grau de 

qualidade exigido pelo cliente tem se tornado maior e é dever da empresa adaptar seu produto, 

processos e serviços para satisfazer os clientes.   

Com essa exigência maior do mercado, se torna cada vez mais comum as empresas possuírem 

o certificado International Organization for Standardization (ISO), pois as que aplicam as 

Normas ISO 9000 apresentam um adicional devido à maior credibilidade frente a seus 

concorrentes. Criada na Suíça em 1947, a ISO é uma entidade de padronização e 

normatização de processos, produtos ou serviços oferecidos pelas indústrias.  

A ISO 9000 é composta por 4 Normas internacionais e tem como objetivo guiar a implantação 

ou promover a melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) nas empresas. 

Qualquer tipo de organização pode se certificar na ISO 9000 e seu principal foco é padronizar 

os serviços a serem auditados por algum organismo certificador e, uma vez com o certificado 

obtido, há uma garantia de que os processos, produtos ou serviços fornecidos pela empresa 

estão padronizados de acordo com os documentos apresentados pela mesma (ZACHARIAS, 

2001).  

A ISO 9001 é um conjunto de Normas e requisitos que devem ser seguidos para obter a 

padronização do serviço ou produto. A versão brasileira da ISO 9001 estabelece a certificação 

de modo a garantir que os bens entregues ao cliente estejam de acordo com o especificado.  

 O artigo em questão tem por objetivo analisar as principais alterações dos requisitos da 

Norma ISO 9001:2015 em comparação com a ISO 9001:2008 e, por meio de um estudo 

aprofundado, elaborar um resumo das principais alterações, especificando os impactos em um 

sistema de gestão da qualidade. 
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Este artigo está estruturado como segue: Introdução, Revisão de Literatura, Desenvolvimento, 

Considerações Finais e Referências. 

 

 

2. Revisão de Literatura 

Esta breve revisão de literatura aborda alguns conceitos fundamentais para o embasamento 

deste artigo, a saber: Qualidade, ISO 9000 e ISO 9001. 

 

2.1. Qualidade 

Para a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ISO 9000 a definição de qualidade 

pode ser aplicada a várias características que satisfazem os requisitos dos consumidores.  

O conceito da qualidade teve origem na grande concorrência enfrentada no mercado, onde a 

questão não era mais quem conseguia produzir, e sim quem produzia com qualidade. Esta 

transição do conceito de qualidade não foi igualitária, para alguns setores essa transformação 

aconteceu rapidamente, para outros segmentos a transformação foi mais demorada, e até hoje 

as empresas estão em busca deste conceito a fim de satisfazer as expectativas de seus 

consumidores (PALADINI, 2011). Esse autor afirma ainda que é necessário transformar o 

conceito da qualidade em valor dentro da empresa, para isto é necessário que as pessoas 

acreditem que estas mudanças possam trazer benefícios. É necessário fazer com que as 

pessoas entendam e acreditem que a qualidade é essencial para a sobrevivência da 

organização. Esta mudança de conceito de valor acarreta em uma mudanças na forma de 

pensar e agir.  

Inúmeros autores definem qualidade, cada um de uma forma específica. Alguns abordam a 

qualidade voltada para o produto, outros com foco no usuário, com base na produção e até 

mesmo com base no valor. Para Maranhão (2006), é por meio da qualidade que se torna 

possível manter os clientes, além de conquistar novos consumidores, tendo então um grande 

crescimento no mercado.  
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Por meio da Tabela 1 é possível analisar o principal significado de qualidade, de acordo com 

os famosos “Gurus da Qualidade”. 

 

 

 

 

Tabela 1: Conceitos de Qualidade 

 

Fonte: Oakland (1994) 

 

E por fim, de acordo com a Norma Brasileira (NBR) ISO 9000:2005 a gestão da qualidade 

são tarefas realizadas com o objetivo de guiar uma organização no quesito qualidade. 

 

2.2. ISO 9000 

Criada na Suíça em 1947, a entidade ISO teve como seu principal objetivo a criação de 

padrões internacionais no nível de engenharia. O nome ISO vem do grego “isos” que significa 

isometria, já que o propósito da organização era padronizar (ZACHARIAS, 2001).  
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O conjunto de Normas que compõe a ISO 9000 são diretrizes para conduzir o Sistema de 

Gestão da Qualidade (SGQ). O principal objetivo destas Normas é a padronização de 

produtos, serviços, processos ou procedimentos. Estas Normas não definem qual tipo de 

organização deve ou pode utilizá-las, sendo assim, é possível afirmar que estas são Normas 

genéricas e podem ser implementadas por qualquer tipo de empresa ou organização, 

padronizando produtos, serviços ou processos. 

De acordo com as Normas publicadas pela ISO, é possível dizer que, a padronização não deve 

estar apenas nas tarefas realizadas pelos funcionários de uma organização, mas estes 

procedimentos padronizados devem estar documentados e evidenciados conforme cada 

Norma estipula.  

A família ISO 9000 é composta por 4 Normas internacionais, sendo elas:  

 ISO 9000 SGQ – Fundamentos e vocabulário;  

 ISO 9001 SGQ – Requisitos;  

 ISO 9004 Gerenciamento para o sucesso Sustentável de uma organização. Uma 

abordagem de gerenciamento de qualidade;  

 ISO 19011 Diretrizes para Auditorias de Sistema de Gestão de qualidade e/ou 

Ambiental.  

Conforme Zacharias (2001), cada país membro da ISO é representado por uma entidade 

normativa, no caso, o Brasil é representado pela Associação Brasileira de Normas Técnica e o 

Inmetro é responsável pela fiscalização dos organismos certificadores no Brasil.  

Ter o certificado ISO significa que o Sistema de Qualidade da indústria ou serviço em questão 

foi auditado por uma entidade reconhecida autorizada e foi constatado que a empresa atende 

os requisitos da Norma no qual a mesma quer ser certificada. 

 

2.3. ISO 9001 
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A ISO 9001 foi elaborada pelo Comitê Técnico Quality Mangement and Quality Assurance e 

a ABNT NBR 9001 é a versão brasileira da Norma internacional ISO 9001. A leitura da sigla 

ABNT NBR ISO 9001:2015 deve ser feita do seguinte modo:  

 ABNT – Traduzida e divulgada pela ABNT;  

 NBR – Validade em todo território Brasileiro;  

 ISO – Escrita pela International Organization for Standardization;  

 9001 – Código referente à Norma;  

 2015 – Ano de publicação da versão.  

O principal objetivo da ISO 9001 é definir requisitos para o Sistema de Qualidade, para isso a 

Norma define que os requisitos dos clientes são entradas na indústria e é de extrema 

importância monitorar a satisfação dos clientes. 

O SGQ é composto por políticas, objetivos, procedimentos, instruções e registros que devem 

ser documentados para implementação e solidificação do sistema. Após a implementação do 

sistema, o mesmo deve passar constantemente por melhorias e adaptações para se adequar as 

mudanças exigidas (CARPINETTI, 2011).  

Conforme mostra a Figura 1, a ISO 9001 já passou por 4 revisões deste seu lançamento em 

1987, sendo elas:  

 ISO 9001:1987 – A primeira publicação da Norma define modelos para garantia da 

Qualidade. A Norma era voltada para Comunidade Europeia;  

 ISO 9001:1994 – Define critérios para implantação do SGQ e apresenta a certificação 

internacional;  

 ISO 9001:2000 – Apresenta compatibilidade com a Norma ISO 14001 (Gestão 

Ambiental);  

 ISO 9001:2008 – Esta revisão sofreu poucas alterações em comparação com a versão 

2000, ela apresenta uma ênfase maior na Abordagem de Processo;  
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 ISO 9001:2015 – Apresenta uma maior integração com as outras Normas da ISO e 

apresenta pela primeira vez o gerenciamento de riscos. 

Figura 1: Evolução da Norma ISO 9001 

 

Fonte: Autores 

A Norma afirma que é através da ISO 9001 que uma organização melhora não só seu sistema 

de qualidade, mas também seus processos, produtos e serviços, fazendo com que a relação e 

satisfação com o cliente eleve. Estes dados podem ser medidos e monitorados através de 

reclamações, não conformidades e pesquisa de satisfação com consumidores.  

De acordo com a última ISO Survey que mostra resultados até 2015, a ISO 9001 é aplicada 

em 201 países, resultando em um total de 10.333.936 organizações certificadas. O segmento 

mais certificado desde 1998 até 2015 é “Metais básicos e produtos metálicos” apresentando 

104.652 certificações apenas no ano de 2015. Ainda com base na publicação da ISO Survey 

2015, a China se destaca como o país com o maior número de empresas certificadas no ano da 

pesquisa com um número de certificações igual a 292.559, em segundo lugar vem a Itália com 

132.870 entidades certificadas, na terceira posição a Alemanha com um total de 52.995 

certificações. A Figura 2 apresenta o Ranking dos 10 países com o maior número de 

certificação em 2015. 

Figura 2:Países com maior número de certificações 
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Fonte: ISO Survey (2015) 

Com base em pesquisas realizadas e publicadas pela ISO, em 2015 o Brasil apresentou 17.529 

empresas certificadas pela ISO 9001, sendo que em 2005 eram apenas 8.533 organizações 

certificadas. 

 

3. Desenvolvimento 

Neste capítulo são apresentados o método de pesquisa e o desenvolvimento do trabalho. 

3.1. Método de pesquisa 

De acordo com Gil (1991), a natureza deste estudo é considerada pesquisa teórica, com 

abordagem qualitativa e o objetivo da pesquisa é classificado como exploratório. O objetivo 

deste artigo é que os requisitos das duas Normas estudadas serão estudados e analisados.  

 

3.1. Estudo e Análise das Normas  

O estudo e posterior análise foi realizado considerando na ISO 9001:2008 as cláusulas 4 a 8 e, 

na ISO 9001:2015, as cláusulas de 4 a 10, pois são as seções que contém os requisitos, como 

demonstra a Figura 3. 

 

 

Figura 3: Requisitos das Normas ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015 
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Fonte: Autores 

A análise das duas versões será realizada considerando-se:  

 Terminologia, Estrutura, Requisitos (o que foi eliminado e o que foi adicionado), 

Norma x Ciclo PDA, Itens e subitens alterados. 

Uma vez que a estrutura das cláusulas das duas versões é diferente, a análise comparativa será 

realizada por meio dos requisitos. Serão analisadas as alterações da ISO 9001:2008 para a 

versão 2015, quando um requisito é considerado inalterado, isto não implica que ele possui a 

mesma identificação nas duas versões. Os requisitos abordados são:  

 Contexto da Organização, Liderança, Planejamento do SGQ, Suporte, Operações, 

Avaliação de Desempenho e Melhoria. 

 

3.1.1. Contexto da organização 

Os objetos a serem discutidos neste item são abordados pela Cláusula 4 nas duas últimas 

atualizações da Norma ISO 9001. A ISO 9001:2008 apresentava o Sistema de Gestão da 

Qualidade ligado especialmente à satisfação do cliente. A ISO 9001:2015 apresenta este 

assunto com outra nomenclatura e abordagem. A versão 2015 da Norma trata do Contexto da 

Organização em geral, isto significa que o SGQ deve estar relacionado à gestão estratégica da 
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organização e deve ser estruturado a partir do objetivo estratégico da empresa e de sua 

contextualização.  

Uma das inclusões sobre este assunto na versão 2015 foi denominada de “Partes 

Interessadas”, isto é, a organização deve entender as necessidades e expectativas dos 

Stakeholders, identificando situações internas e externas que possam afetar a organização e a 

satisfação dos clientes. Como já mencionado no parágrafo anterior, na versão 2008 o SGQ 

está diretamente focado para satisfazer o cliente. Entretanto na atualização 2015, a Norma 

aborda a satisfação de todas as partes interessadas (Stakeholders) que possam impactar no 

SGQ e não apenas de seus clientes.  

Outra mudança explicita na Cláusula 4 é a não exigência do Manual da Qualidade na ISO 

9001:2015, uma vez que na versão 2008 o Manual da Qualidade era um requisito em que o 

procedimento documentado era obrigatório.  A versão 2015 da Norma ISO 9001 este item não 

é mais requerido, porém ainda é necessário que a organização determine o escopo do SGQ 

levando em consideração o contexto da organização e os requisitos das partes interessadas. A 

declaração do escopo deve ser mantida como informação documentada e deve englobar 

informações sobre os produtos oferecidos pela organização, processos a serem auditados, o 

que será certificado, questões internas e externas, etc.  

Caso na declaração do escopo a organização considere que algum requisito não é aplicável, a 

empresa deve assegurar, responsabilizar e comprovar que esta exclusão não causa nenhum 

impacto na conformidade de seus produtos e serviços.  

Outro ponto que sofreu alteração na versão atual é a abordagem de processo, a nova versão da 

ISO 9001 corrobora que a organização deve descrever suas atividades, avaliar seus riscos e 

oportunidades, apontar os processos precedentes e posteriores a cada atividade, suas saídas e 

entradas de modo a formar uma sequência e conexão entre os processos. 

 

3.1.2. Liderança 

O objeto deste item é representado nas duas últimas versões da ISO 9001 pela Cláusula 5.  
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A ISO 9001:2015 não cita mais a necessidade da empresa possuir um Representante da 

Direção (RD), porém afirma que a alta direção deve representar a figura de líder e deve 

apresentar um grande comprometimento para atender aos requisitos da Norma. De acordo 

com a versão 2015, a alta direção deve estar comprometida com o SGQ e assegurar que ele 

esteja ligado à direção estratégia da empresa, de tal forma que a alta direção deve apresentar 

um grande envolvimento com o SGQ, sendo esta responsável por fazer com que a sua 

organização atenda os requisitos da Norma.  

O comprometimento e atuação da liderança devem estar presentes na rotina da organização e 

podem ser evidenciados em reuniões que abordem não conformidades e falhas, análise de 

indicadores para assegurar que o SGQ está atingindo os resultados pretendidos, reuniões de 

melhoria, planejamento e identificação de riscos e oportunidades, reuniões para análise de 

pesquisa de satisfação de cliente, entre outros. 

 

3.1.3. Planejamento 

O Planejamento, atualmente detalhado na Cláusula 6, aborda assuntos contidos na cláusula 5 

da versão 2008, mais especificamente e majoritariamente nos itens 5.4.2.   

O assunto Planejamento do SGQ foi o que sofreu maior mudança em relação às versões ISO 

9001:2008 e ISO 9001:2015, pois é nesta etapa que o gerenciamento de risco é abordado pela 

versão 2015. A abordagem baseada em riscos e oportunidades não abrange apenas os 

requisitos descritos na Cláusula 6, esta abordagem por sua vez envolve praticamente todos os 

conceitos e requisitos apresentados pela Norma, em especial o SGQ e o contexto da 

organização. A Norma afirma que os riscos e oportunidades devem ser abordados a fim de 

garantir que o SGQ alcance seus objetivos e metas determinados pela Liderança, que reduza 

as não conformidades e que obtenha a melhoria contínua.  

Ao ler e interpretar a Norma na sua versão 2015 é possível identificar que o gerenciamento de 

risco está presente em diversas cláusulas e sua obrigatoriedade é citada inúmeras vezes. 

Embora este assunto seja visível em todo o contexto da Norma, o planejamento e 
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identificação de riscos e oportunidades estão principalmente relacionados ao contexto da 

organização, requisitos de Stakeholders e satisfação do cliente. Como mencionado, apesar do 

gerenciamento de risco aparecer por quase toda a Norma, a organização deve selecionar 

métodos para priorizar e classificar os riscos e oportunidades, de modo a decidir quais devem 

ser tratados e controlados imediatamente e quais não são tão impactantes nas possíveis não 

conformidades.  

Após analisar e identificar os riscos, a Norma corrobora que a organização deve planejar 

ações para tratar esses eventos negativos ou positivos (riscos e oportunidades) e, por fim, 

realizar a avaliação da eficácia das ações tomadas.  

Outro item adicionado na versão 2015 é o Planejamento de Mudança, em que a Norma expõe 

que as mudanças no SGQ devem ter um motivo e não devem impactar na sua, além disso, os 

impactos desta modificação devem ser considerados (riscos e oportunidades identificadas). Na 

cláusula 8 a Norma volta a discorrer sobre mudanças dando um foco maior no seu controle. 

 

3.1.4. Apoio 

O conceito Apoio é abordado da mesma forma, na Cláusula 7 da versão 2008, quanto na 

Cláusula 6 da versão 2015, porém algumas pequenas mudanças procedimentais foram 

realizadas, sendo a mais impactante a não exigência de procedimentos documentados.  

A ISO 9001:2015 não exige mais os procedimentos documentados, mas a nova versão traz um 

item semelhante chamado pela Norma de Informação Documentada, que contempla o que na 

versão 2008 era chamada de documentos e registros, porém com uma nomenclatura diferente.  

As Informações Documentadas podem ser entendidas como um conceito ampliado para tratar 

dos controles de procedimentos, instrução de trabalho, registros e documentos. Quando a 

Norma discorre sobre informação documentada, isto significa que algum tipo de evidência 

deve ser retida para comprovar e controlar um requisito ou obrigatoriedade. 
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3.1.5. Operações 

Este tema é apresentado atualmente na Cláusula 8 que substitui a Cláusula 7 da ISO 

9001:2008.  

Este assunto apresenta alteração nos requisitos relacionados aos processos, produtos e 

serviços providos externamente, ou seja, nos processos terceirizados. De acordo com a ISO 

9001:2015 a organização é responsável por controlar e verificar todas as atividades providas 

externamente que possam alterar a conformidade do produto ou serviço que será entregue ao 

cliente. Desta forma, os processos terceirizados são considerados pela Norma ISO 9001:2015 

como um fator de risco que possa comprometer a satisfação do cliente. Para esta situação a 

Norma afirma que é necessário determinar e aplicar critérios para avaliação, seleção, 

monitoramento de performance e reavaliação de todos os fornecedores externos, retendo estas 

informações documentadas.  

A versão 2008 expõe a obrigatoriedade, quando aplicável, da organização identificar, proteger 

e preservar as propriedades pertencentes do cliente que se encontram na organização, 

entretanto a versão 2015 adiciona a necessidade da empresa também tomar estas medidas com 

as propriedades dos seus fornecedores externos.  

A ISO 9001:2015 adiciona um item chamado Atividade Pós Entrega que não é apreciada na 

versão 2008. Este item aborda a necessidade da organização determinar, quando aplicável, as 

atividades de pós entrega, abordando o ciclo de vida do produto, consequências associadas a 

esta atividade, disposição final, entre outros.  

Outro requisito adicionado na versão 2015 da ISO 9001 é a introdução do Controle de 

Mudanças, em que a organização deve analisar e controlar as mudanças que possam impactar 

na conformidade do produto. Além do mais, a entidade deve reter informações documentadas 

que evidenciem as mudanças realizadas no ambiente, sua análise e aprovação. 

 

3.1.6. Avaliação de desempenho 
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O objeto avaliação de desempenho era representado na sua maioria pela Cláusula 8 na ISO 

9001:2018 e na versão 2015 aparece na Cláusula 9. Comparando todos os requisitos alterados 

de uma versão para a outra, pode-se concluir que os requisitos referentes a este assunto são os 

que sofreram menos modificações.  

Uma das modificações relacionada a este tema é a Análise Crítica. A intensão e objetivo da 

Análise Crítica continuam semelhantes, porém a sua abordagem é apresentada na 2015 de 

uma forma diferente. Nas duas versões a Norma afirma que ela deve acontecer em períodos 

programados, porém na atualização de 2015 os assuntos que devem ser abordados exigem 

uma análise mais profunda e crítica e são assuntos que representam o a rotina da organização 

e não apenas não conformidades e problemas. De acordo com a versão 2015, a direção deve 

realizar a análise crítica de modo que ela esteja alinhada com o direcionamento estratégico da 

organização e com a avaliação de riscos e oportunidades. 

 

3.1.7. Melhoria 

O assunto melhoria, previamente era abordado na Cláusula 8 e, atualmente, está representado 

na Cláusula 10.  

As ações preventivas não são mais obrigatórias quando a Norma discorre sobre melhoria, este 

requisito se torna necessário já que a versão 2015 apresenta abordagem de risco em qualquer 

processo ou atividade que possa impactar na satisfação do cliente.  

As não conformidades e ações corretivas, embora já abordadas nas versões anteriores, agora 

aparecem de forma diferente. Caso alguma não conformidade ocorra, os riscos e 

oportunidades devem ser avaliados e identificados quando necessário.  

 

3.2. Principais Alterações  
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Com base nas análises realizadas nos tópicos anteriores, foi possível sintetizar as principais 

alterações dos requisitos da Norma ISO 9001:2015 em relação à versão 2008. A Tabela 2 

apresenta, de forma simplificada, um resumo das principais alterações. 

Tabela 2: Principais Alterações dos Requisitos da ISO 9001:2015 em relação à ISO 9001:2008 

 

Fonte: Autores 

 

8. Considerações finais 

De acordo as comparações feitas neste artigo, é possível identificar que com o gerenciamento 

de risco abordado de forma complexa pela primeira vez na Norma 2015, a organização deve 

utilizar um número maior de métodos e ferramentas para controlar os processos do SGQ que 

resultem em riscos ou oportunidades que possam impactar na satisfação do cliente. Deste 

modo, se torna interessante o uso de ferramentas que consigam avaliar não apenas os riscos, 

mas também o contexto em que a organização está inserida e seus principais objetivos e 

metas.  

Desde a primeira publicação da ISO 9001 em 1987 a atualização de 2015 foi a mais 

significativa até então, esta aborda o gerenciamento de riscos para basicamente todos os seus 

requisitos. Embora a ISO 9001:2008 já tratasse de riscos através das ações preventivas, essa 
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prática não era tão explicita e importante para os demais requisitos da Norma. Na versão 2015 

o gerenciamento de risco vem extremamente explicito e abrangente, desta forma, uma 

organização que não gerenciava seus ricos pode encontrar dificuldades para atender aos 

requisitos da versão 2015. Além das mudanças descritas neste artigo, a ABNT NBR ISO 

9001:2015 apresenta uma grande integração com as outras normas de sistemas de gestão, ou 

seja, a partir da atualização da certificação do SGQ para a ISO 9001:2015, uma organização 

consegue iniciar a implantação o Sistema de Gestão Integrado (SGI) que engloba a 

certificação nas seguintes normas: Gestão da Qualidade (ISO 9001), Gestão Ambiental (ISO 

14001) e Gestão da Segurança e Saúde Ocupacional (OHSAS 18001).  

Como sugestão para dar início a adequação aos requisitos solicitados pela nova versão da 

Norma, sugere-se que o responsável pela qualidade comece seu trabalho entendendo o 

contexto da organização. Com o auxílio de ferramentas e metodologias será possível 

identificar além do contexto da organização, as oportunidades e fraquezas que envolvem a 

empresa. Quanto maior for o detalhamento e conhecimento do contexto da organização, mais 

fácil será gerenciar os riscos. 
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