
RESUMO DE MUDANÇAS 
ENTRE ISO 9001:2008 & ISO 9001:2015 

A Norma agora possui texto e terminologia comum usada em 
várias normas de sistemas de gestão.  

 O produto agora passa a ser bens e serviços

 Remoção de exclusões

 Pretende ser mais facilmente aplicada a indústrias de serviços

2.1 Novas cláusulas 
 4.1 Entendendo a organização e seu contexto

 4.2 Entendendo as necessidades e expectativas das partes
interessadas

 4.4.2 Abordagem do processo – agora é uma cláusula, não só um
princípio

2.2 Outras mudanças 
 “Melhoria contínua” tornou-se apenas melhoria.

 A cláusula de ação preventiva foi removida – risco e ação preventiva
foram integrados ao resto da norma sob o título “Riscos e oportunidades”.

 Documentos e registros são agora referidos como informação
documentada.

 Compras e terceirização – controle de provisão externa de bens e
serviços – abordagem baseada em risco para o controle de quantidades aplicado.

1 Escopo  
Inalterado a não ser pela Nota 1 b) “realização de processos” passa a ser  
“processos operacionais” 1.2 Removido 1.1  

2 Referencias Normativas  
ISO 9000:2005 passa a ser ISO 9000:2015 

3 Termos e Definições 
Referência a “produto = serviço” removida. 
Inclusa uma lista de definições comuns  

4 Contexto da Organização 
4.1 Entendendo a organização e seu contexto – nova cláusula  
Esse é um novo requisito em que a organização é requisitada a demonstrar que 
ela entende quais fatores a influenciam no que diz respeito a ambas questões 
internas e externas e quais fatores podem afetar sua direção estratégica, como 
por exemplo onde se localiza no mercado e quais os efeitos que mudanças podem 
ter em seu futuro.

A ISO está adotando texto e termos comuns 
idênticos para todas as normas de sistemas de 
gestão futuras – permitindo que normas de 
sistemas de gestão revisadas sejam consistentes 
e mais simples para integrar. 



 

4.2 Determinando o escopo do sistema de qualidade     
Esse agora é um requisito declarado da norma e requer que a organização  
determine fronteiras e aplicabilidade do SGQ. Também faz referência a 4.1 – (o 
contexto da organização). 
Há também um requisito para estabelecer o escopo em termos de “bens e 
serviços” entregues e as localidades da organização a serem incluídos. 
Há um requisito para documentar e justificar quaisquer exclusões da norma – 
limitado para cláusulas 7.1.4 a 8. Exclusões não podem ser justificadas por uma 
decisão de providenciar um fornecedor externo para desempenhar uma função ou 
processo.  
 
4.4 Sistema de gestão de qualidade 
 
4.4.1 Geral – ainda um requisito - estabelece, implementa etc. um Sistema de 
Gestão da Qualidade (SGQ)  
 
4.4.2 Abordagem de processo – agora um requisito estabelecido, mas o conteúdo 
é amplamente o mesmo que a cláusula anterior 4.1, exceto por um requisito para 
determinar os riscos à conformidade se os processos forem ineficazes. 

 
5 Liderança 
5.1 Liderança e comprometimento  
Esse é um novo título da cláusula, mas contém muito do que está atualmente na 
seção 5. 
 
5.1.1 Refere-se ao comprometimento com o SGQ (atualmente 5.1) – Há um 
requisito para a direção demonstrar liderança e comprometimento a respeito do 
SGQ, como por exemplo, assegurar que a política e os objetivos sejam 
compatíveis com a direção estratégica, que a política seja entendida e seguida, 
que o SGQ seja integrado aos processos de negócios da organização etc. 
 
5.1.2 Refere-se ao comprometimento com os clientes (atualmente 5.2) – há 
requisitos adicionais baseados na necessidade de identificar e endereçar 
quaisquer riscos à conformidade de bens e serviços aos clientes.  
 
5.2 Política de qualidade 
É praticamente inalterada em relação à versão atual (atualmente 5.3), mas tem 
alguns requisitos adicionais sobre sua disponibilidade às partes interessadas e 
sobre estar disponível como informação documentada. 
 
5.3 Papéis organizacionais, responsabilidades e autoridades  
Pequenas mudanças a requisitos existentes (atualmente 5.5), não mais requer 
uma posição específica do representante da direção.  

 
6 Planejamento 
Ao passo que esse é um título familiar, ele é sobretudo uma nova seção que refere-
se ao estabelecimento do SGQ. 
 
6.1 Ações que endereçam riscos e oportunidades 
O requisito geral aqui é que o SGQ esteja apto a atingir seus resultados e 
conscientemente satisfazer os clientes através da integração do SGQ no negócio 
e identificando e gerenciando riscos e oportunidades. 
  
 
6.2 Objetivos de qualidade e planejamento de como atingi-los  
Esse é o requisito existente para objetivos de qualidade (atualmente 5.4.1), mas 
tem requisitos adicionais para eles serem mesuráveis e relevantes à conformidade 
de bens e serviços e satisfação de clientes. Há também informação adicional em 
relação ao planejamento de objetivos.  
 
6.3 Planejamento de mudanças 
É basicamente o que estava em 5.4.2 e refere-se à necessidade de gerenciar 
mudanças para o SGQ e assegurar que riscos e oportunidades sejam 
considerados quando mudanças são feitas. 
 

A norma revisada fornecerá um conjunto de 
requisitos estáveis e centrais para os próximos 
dez anos. 



 

7 Apoio 
Esse é um novo título, mas contém basicamente o que está atualmente na seção 
6 (gerenciamento de recursos) mais alguns requisitos adicionais.  
 
7.1 Recursos  
 
7.1.1 Geral  
Um requisito básico para determinar e fornecer recursos suficientes para 
estabelecer e manter um SGQ. Também devem ser considerados quais recursos 
serão fornecidos internamente em detrimento àqueles que serão adquiridos 
externamente.  
 
7.1.2 Infraestrutura 
Praticamente inalterada em relação à presente 6.3, mas traz à tona satisfação de 
clientes. Os exemplos estão agora em uma nota ao invés do texto principal.  
 
7.1.3 Ambiente do processo 
Também é basicamente inalterado em relação à atual 6.4, mas de novo traz à 
tona satisfação de clientes.  
 
7.1.4 Monitoramento e dispositivos de medição 
Ao passo que o título da cláusula é o mesmo que o atual 7.6, os requisitos dessa 
cláusula foram consideravelmente reduzidos. Requisitos específicos da indústria 
provavelmente irão ditar a quantidade de controle aplicado.  
 
7.1.5 Conhecimento 
Esse é um requisito novo. 
 
7.2 Competência 
É atualmente endereçado sob a cláusula 6.2 e é na maior parte inalterado – foi 
ampliado a um número de cabeçalhos de cláusulas.  
 
7.3 Conhecimento  
Foi previamente endereçado sob a cláusula 6.2.2.  
 
7.4 Comunicação 
Foi previamente incluído na cláusula 5.5.3 e relacionado à comunicação 
interna. Agora também inclui comunicação externa e foi expandido. 
 
7.5 Informação documentada  
 
7.5.1 Geral  
Ao passo que a nova versão da ISO 9001 tem 2 cláusulas relacionadas a 
controle de documentos e registros, as mudanças propostas incluem mudança 
do título para informação documentada – a qual inclui ambos documentos e 
registros. 
 
7.5.2 Criar e atualizar 
Essa é uma nova cláusula, apesar de que a intenção de praticar essas ações 
esteve sempre presente.  
 
7.5.3 Controle de informação documentada  
Esses requisitos são praticamente os mesmos daqueles que estão atualmente 
nas cláusulas 4.2.3 & 4.2.4 da ISO 9001:2008.  

 
8 Operação  
8.1 Planejamento e controle operacional  
É equivalente à atual cláusula 7.1 e é praticamente inalterada, apesar de 
haverem algumas pequenas adições e esclarecimentos.  
 
8.2 Determinação das necessidades do mercado e interações com clientes  
É equivalente à cláusula atual 7.2. 
 
8.2.1 Geral  
Uma declaração ampla sobre a necessidade de implementar um processo para 
essas atividades. 
 
8.2.2 Determinação de requisitos relacionados com os produtos e serviços 
É quase idêntica à cláusula atual 7.2.1 
 
8.2.3 Revisão dos requisitos relacionados a produtos e serviços 
Mais uma vez, é quase idêntica aos requisitos existentes na cláusula 7.2.2 

O ABS Group disponibiliza informações 
sobre as mudança no ABS-Group.com e 
webinars, bem como em boletins 
regulares, workshops, publicações e 
cursos de formação. 



 

8.2.4 É praticamente idêntica à cláusula 7.2.3, mas tem algumas pequenas 
adições.  
 
8.3 Processo de planejamento operacional  
É muito semelhante à atual cláusula 7.1, mas também contém elementos 
adicionais que devem ser considerados como parte do processo de planejamento. 
 
8.4 Controle de fornecimento externo de bens e serviços 
Este requisito inclui o que é atualmente incluído na cláusula de compra (7.4) e 
também em todos os processos terceirizados (endereçados na cláusula 4.1). 
 
8.4.1 A simples declaração de que bens e serviços fornecidos externamente 
devem estar em conformidade com os requisitos especificados. 
 
8.4.2 Tipo e extensão do controle de fornecimento externo 
Há uma declaração geral sobre o tipo e a quantidade de controles a serem 
aplicados e estabelecendo que eles devam depender dos riscos envolvidos e seus 
impactos potenciais. Da mesma forma, como exigido atualmente pela cláusula 
7.4.1, a organização deve estabelecer e aplicar métodos para avaliar, selecionar 
e reavaliar fornecedores externos. Registros destas atividades devem ser 
mantidos. 
 
8.4.3 Informação documentada para fornecedores externos 
Esta cláusula é baseada no que está atualmente na cláusula 7.4.2, mas há 
também algumas adições. Esta cláusula agora se refere a lidar com a propriedade 
do cliente (atualmente cláusula 7.5.4), a necessidade de monitorar o desempenho 
de fornecedores externos e manter a informação documentada. 
 
8.5 Desenvolvimento de produtos e serviços 
Toda esta seção (8.5.1 a 8.5.3) é nova em comparação com a versão atual da 
ISO 9001. Parte bastante do projeto atual e da cláusula de desenvolvimento 7.3), 
mas é consideravelmente diferente em seu conteúdo. 
 
8.6 Produção de bens e prestação de serviços 
 
8.6.1 Controle de produção de bens e prestação de serviços 
Esta cláusula é o equivalente às cláusulas 7.5.1 e 7.5.2 da versão atual da ISO 
9001. Não é idêntica, mas contém informações muito semelhantes e algumas 
adições.  
 
8.6.2 Identificação e rastreabilidade 
É quase idêntica ao requisito atual (atualmente cláusula 7.5.3). 
 
8.6.3 Propriedade de clientes ou fornecedores externos 
É novamente quase idêntica à cláusula existente sobre o assunto (propriedade 
do cliente, atualmente cláusula 7.5.4). 
 
8.6.4 Preservação de bens e serviços 
É muito semelhante à cláusula existente (7.5.5), mas com uma ênfase maior nas 
saídas do processo em relação à prestação de serviços ao invés dos produtos. 
 
8.6.5 Atividades pós-entrega 
Esse é basicamente um novo requisito, embora não houvesse menção a ele na 
cláusula 7.2. anterior - Esta cláusula fornece mais detalhes do requisito. 
 
8.6.6 Controlo de mudanças 
Este é um novo título da cláusula, mas há conexões com as já existentes 
cláusulas 4.2.3 (controlando mudanças para os documentos) e 5.4.2 
(controlando mudanças para o SGQ). Esta cláusula trouxe esses 2 elementos 
juntos sob um título. 
  
8.7 Lançamento de produtos e serviços 
Ao passo que este é um novo título, os requisitos são muito semelhantes à 
cláusula 8.2.4 existente (monitoramento e medição de produto). 
 
8.8 Bens e serviços não conformes 
Quase a mesma que a cláusula 8.3 existente (controle de produtos não 
conformes), mas levemente reformulada. Uma consideração extra foi adicionada 
para nos lembrar de que a satisfação do cliente deve ser alcançada. Alguns 
detalhes foram retirados da cláusula e colocados em uma nota. Há também um 
requisito para manter informações documentadas em relação à natureza das não 
conformidades detectadas e as medidas tomadas. 

 
 
 
 

A primeira norma de gestão de qualidade 
do Reino Unido era conhecida como BS 
5750. Impulsionada pelo Ministério da 
Defesa, essa norma especificava como o 
processo de fabricação deve ser gerido, ao 
invés de olhar para o que foi fabricado. 



 

9 Avaliação de desempenho  
 
9.1.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação  
O conteúdo dessa cláusula é praticamente o mesmo da cláusula 8.2 atual, 
monitoramento e medição, mas foi mais desenvolvido.  
Requer que a organização leve em conta riscos e oportunidades para determinar 
o que eles monitorarão e medirão a fim de:  

 Demonstrar a conformidade de bens e serviços  

 Avaliar o desempenho dos processos  

 Assegurar a conformidade e a efetividade do SGQ  

 Avaliar a satisfação do cliente  
Avaliar o desempenho de fornecedores externos  
Ao fazer o descrito acima, a organização deve determinar os métodos a serem 
usados, quando as atividades serão desempenhadas, quando os resultados 
serão analisados e determinar os indicadores de desempenho.  
No geral, essa cláusula colocou juntos o monitoramento e a medição de 
atividades, adicionou informações a eles e requer que a organização considere o 
que eles esperam atingir e o quão perto eles chegaram dessas expectativas. 
Detalhes mais específicos são inclusos abaixo.  
 
9.1.2 Satisfação de clientes  
É praticamente inalterada em seus requisitos apesar de ter sido esclarecida e  
reescrita.  
 
9.1.3 Análise e avaliação de dados  
É muito similar à cláusula 8.4 existente (embora mais claramente explicada) em 
relação a requerer que a organização analise os dados obtidos através do 
monitoramento e medição de atividades descritas em cláusulas anteriores para: 

 Determinar a viabilidade, adequação e efetividade do SGQ  

 Assegurar que os bens e serviços atendam aos requisitos dos clientes  

 Assegurar que os processos estejam sob controle e efetivos  

 Identificar melhorias  

 Que os resultados alimentados na análise crítica pela direção  
 
9.2 Auditoria interna 
É muito similar no que diz respeito aos requisitos da cláusula 8.2.2 existente, 
mas foi reescrita e elementos adicionais foram incluídos, como a necessidade de 
se levar em consideração os objetivos de qualidade e riscos relacionados na 
programação da auditoria.  
 
9.3 Análise crítica pela direção 
O requisito básico para conduzir revisões de gerenciamento do SGQ é 
praticamente o mesmo da cláusula 5.6 existente, mas agora requer que a 
organização leve em consideração a direção estratégica do negócio e a 
mudança de ambiente do negócio .  
O que atualmente são rotuladas como entradas, agora são “considerações” e ao 
passo que são parecidas com as entradas existentes, elas são mais claramente 
definidas e contam fortemente com a utilização de dados gerados pelo 
monitoramento e medição de atividades como definido em cláusulas anteriores.  
As saídas da análise crítica pela direção são praticamente inalteradas.  

 
10 Melhoria 
 
10.1 Não conformidade e ação corretiva  
Essas duas que eram anteriormente cláusulas separadas foram combinadas e 
reescritas, mas as intenções são as mesmas.  
 
10.2 Melhoria 
Parecida com a cláusula 8.5.1 existente, mas a palavra “contínua” caiu e as 
fontes de informação usadas para conduzir a melhoria mudaram. 

 
 
 
 
 
 
 
 

A estrutura revisada fará com que as 

normas sejam mais fáceis de serem lidas – 

levando melhor entendimento àqueles 

encarregados de sua implementação. 

 



 

3.0 Anexo A – Princípios de Gerenciamento de Qualidade  
 
Os 8 princípios de qualidade existentes sob os quais a ISO 9001 foi fundada não estão atualmente na ISO 9001, mas eles estão na 
ISO 9000. Existem agora 7 princípios, que foram reescritos e inclusos como uma declaração e análise racional por trás do princípio. 
São eles: 

 
1. Foco no cliente  
2. Liderança 
3. Engajamento das pessoas  
4. Abordagem do processo 
5. Melhoria 
6. Evidência baseada em tomada de decisão  
7. Gestão de relacionamentos  
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