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1. RESUMO 

 A gestão da qualidade existe há quase um século e se consolidou como prática 

empresarial e disciplina acadêmica, disseminada no mercado, na ciência e com aspecto 

normativo bem desenvolvido. A norma brasileira de referência ISO9001 tem sido símbolo da 

gestão qualidade com mais de 1,1 milhões de certificados em 180 países. No Brasil, são 

quase 30 mil certificados de organizações com Sistemas de Gestão da Qualidade (SGQ) em 

conformidade com os requisitos da NBR ISO9001:2008. A ISO9001 é uma norma que define 

os requisitos para implantar um SGQ nas organizações. Já está em sua quarta edição e 

contribuiu decisivamente para o surgimento de diversas outras normas de gestão, como: 

gestão ambiental (14001), gestão da responsabilidade social (16001), gestão de risco em 

turismo de aventura (15331), gestão da segurança de alimentos (14900), gestão de 

manutenção de edificação (5674) só para citar alguns exemplos. Diante deste fenômeno, 

este plano de IC pretende pesquisar o conceito da gestão nas normas brasileiras. Trata-se 

de uma pesquisa aplicada, com objetivos exploratórios, executada por meio da pesquisa 

documental no catálogo das normas técnicas brasileiras usando o sistema GedWeb 

disponível na SBI da PUC-Campinas. Os dados coletados serão tabulados e analisados a 

luz do ano da publicação, das áreas funcionais específicas e dos segmentos da economia. 

Algumas normas serão selecionadas, conforme disponibilidade de acesso ao texto 

completo, para um estudo detalhado de como o conceito de gestão é usado por estas 

normas, a começar pela norma ISO9001. Como resultado, espera-se uma análise da 

aparição do verbete gestão em termos de área funcional e segmento da economia, 

permitindo reconhecer a dimensão do seu uso pelas normas técnicas brasileiras. 

2. INTRODUÇÃO 

 A Norma Brasileira de Referência ISO9000, ou simplesmente ISO9000 é a primeira 

das normas da série ISO9000. Esta norma traz definições e terminologias da gestão da 

qualidade que serão usadas nas demais normas desta série. Na norma ISO9000 pode ser 

encontrada definições de processo, cliente, qualidade, gestão, conformidade, organização e 

vários outros verbetes que são amplamente usados nas demais normas de gestão da 

qualidade e também em outras normas de gestão. 
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 Uma rápida pesquisa no sistema GedWeb1 usando o verbete “gestão” no campo de 

pesquisa retornou 148 normas técnicas nacionais (NBR) e do normas técnicas do Mercosul 

(NM).  É considerável o número destas normas de Gestão, também é surpreendente a 

amplitude de contextos que as normas de gestão são aplicadas. E, observando tamanho 

número expressivo de normas técnicas brasileiras, ou do Mercosul, que definem ‘gestão’ de 

alguma área funcional da organização (qualidade, ambiental, auditoria) ou para algum 

segmento (aeronáutico, construção civil, farmacêutico), é de interesse investigar melhor 

como as a ABNT e seus comitês técnicos definem e fazem uso da “gestão” através da 

publicação de suas normas técnicas. 

3. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 O problema de interesse deste plano de trabalho de iniciação científica é reconhecer 

o uso do verbete “gestão” nas normas técnicas brasileiras e verificar se há uma definição 

única de gestão usada por essas normas ou se há mais de uma definição de gestão usada. 

Também é interesse investigar melhor quais são as áreas funcionais são objetos de 

normatização, como gestão da qualidade, gestão ambiental, gestão de risco e quais outras 

mais. Assim como é interesse saber quais segmentos da economia possuem normas de 

gestão, tal como o aeronáutico, construção civil, cartórios e outros mais. 

4. OBJETIVOS 

 O objetivo geral é econhecer os diversos usos da gestão pelo sistema de 

normatização brasileiro e internacional, em especial sua aplicação na organização e nos 

diferentes segmentos da economia, através das publicações das normas técnicas 

brasileiras. 

 São objetivos específicos deste plano de trabalho de iniciação científica: 

• Caracterizar as normas técnicas brasileiras de gestão em termos da gestão 

específica de alguma área funcional; 

• Caracterizar as normas técnicas brasileiras de gestão em termos do segmento 

específica da economia; 

• Fazer um levantamento das diferentes definições de gestão que são usadas por 

estas normas e analisar as diferenças encontradas; 

5. METODOLOGIA 

 O presente plano de trabalho de iniciação científica se caracteriza por ser uma 

pesquisa de natureza aplicada, com objetivos exploratórios, executada por meio da 

pesquisa documental no catálogo das normas técnicas brasileiras usando o sistema 

                                                             
1 Um sistema gerenciador eletrônico de documentos baseado em internet que contém normas técnicas nacionais e 

internacionais, cujo acesso pode ser obtido pelo Sistema SBI da PUC-Campinas.  
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GedWeb disponível na SBI da PUC-Campinas. Os dados coletados serão tabulados e 

analisados a luz do ano da publicação e de categorias de áreas funcionais específicas e 

segmentos da economia.  O procedimento metodológico será: 

1. Será feita uma pesquisa no sistema GedWeb usando a palavra gestão.  

2. Seleção das normas técnicas que permitem o acesso ao texto integral e fazer a 

tabulação de todas as normas técnicas que retornaram quando pesquisado por 

gestão no campo de pesquisa livre. Esta tabulação será feita utilizando-se o código 

da norma, título, ano e status. 

3. Leitura das normas técnicas de gestão a fim de se fazer um levantamento de todas 

as definições do conceito de gestão que eventualmente serão encontrados.  

4. Análise dos resultados em busca de diferenças de definições encontradas e da 

caracterização das normas de gestão em termos de área funcional e segmento da 

economia. 

6. CRONOGRAMA 
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