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Resumo  

A norma 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. Já está em sua quarta edição e contribuiu 

decisivamente para o surgimento de diversas outras normas de gestão. Diante deste 

fenômeno, este plano de IC pesquisou 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. Os dados 

coletados foram tabulados e analisados a luz do ano da publicação, das áreas 

funcionais específicas e dos segmentos da economia. Algumas normas foram 

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. Os resultados revelam um crescente uso de normas 

de gestão. 

 

Palavras-chave: Gestão; Normas Técnicas; Sistema de Gestão da Qualidade; 

ISO9001. 

 

1. Introdução 

 A gestão da qualidade definitivamente se consolidou como prática 

empresarial e disciplina acadêmica. Está profundamente disseminada no mercado, 

seja na forma de exigência dos clientes ou em práticas de gestão nas organizações. 

Desde o começo do século passado até os dias atuais, a gestão da qualidade 

congrega diversas técnicas, ferramentas e metodologias. Cartas de controle, 

controle estatístico do processo (CEP), diagramas de causa-efeito, ciclo PDCA, 

QFD, MASP, CPk, 6σ e muitas outras siglas acrônimos de grande variedade de 

métodos e técnicas desenvolvidas ao longo de sua história quase centenária tornam, 

atualmente, a gestão da qualidade uma área dinâmica, pujante e que alterou 

significativamente o contexto da economia de mercado [1]. 

 Em meio a tantas siglas, existe uma em particular que representa bem o 

significado de qualidade de forma ampla e rigorosa para as organizações, mas que 

também já é conhecida por clientes e consumidores finais como sinônimo de 

qualidade. Esta sigla é a ISO9001. 



 O desenvolvimento da qualidade nas organizações através de Sistemas de 

Gestão da Qualidade (SGQ) conforme a norma ISO9001 tem se mostrado um 

caminho válido e recompensador para as organizações que optam em desenvolver 

sua gestão da qualidade desta forma, haja vista o número expressivo de 

organizações certificadas que se pode contar. Mais de um milhão! [2]. 

 O advento da certificação ISO9001 impulsionou o surgimento de um grande 

numero de normas de gestão que vieram na do sucesso da norma ISO9001. Esta 

popularização das normas de gestão motivou o problema de pesquisa deste plano 

de iniciação científica que é investigar como o conceito de gestão aparece nas 

normas técnicas brasileiras. 

 

2. Referencial Teórico 

2.1 A norma NBR ISO9001 

 A norma ISO9001 está em sua quarta edição e apresenta os requisitos para 

um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ). Também há a norma ISO9000, que não 

é auditada e nem confere certificado e cujo conteúdo é terminologias e vocabulários 

usados na ISO9001. Mas, no passado, havia várias normas de gestão da qualidade 

e estas normas eram conhecidas como série ISO9000. Em 1987, ano da sua 

primeira publicação, havia três normas ISO – 9001, 9002 e 9003 – cada qual para 

um tipo específico de organização. Em 1994, ano de sua primeira revisão, a série 

ISO9000 ganhou mais uma norma, a ISO9004. Mas no ano de 2000 foi feita uma 

nova revisão na ISO9001 para simplificá-la e torná-la aplicável em todo tipo de 

organização, extinguindo as demais normas da série [2]..  

 Atualmente, a versão corrente da norma ISO9001 é do ano de 2008 e uma 

nova revisão para o ano de 2015 é já é esperada como anunciou recentemente o 

ABNT/CB25 - Comitê Brasileiro da Qualidade [3].  

 Em 25 anos desde a primeira publicação, a norma tornou-se referência na 

gestão da qualidade e símbolo notório que atesta o comprometimento da 

organização detentora do certificado perante a satisfação de seus clientes e para 

com a melhoria contínua. 

 Dados da última da pesquisa ISO survey [4] apontam que são mais de um 

milhão de organizações certificadas em exatos 180 países.  Em 1993 eram menos 

de 50 mil certificados emitidos em 60 países e em 2011 são mais de 1,1 milhão de 

certificados emitidos em 180 países. 



 A pesquisa ISO survey [4] também estratifica geograficamente seus dados e o 

Brasil aparece entre as dez nações nos dois indicadores: número de certificados 

emitidos e crescimento em relação ao ano anterior. China é o país com mais 

organizações certificadas, seguido pela Itália e Japão. 

 Quando se compara os países em relação ao crescimento no número de 

organizações certificadas em relação ao ano anterior, a Itália possui o maior 

crescimento, a China fica em segundo e Brasil permanece na nona posição.  

 Embora o Brasil apareça entre os dez países com maior número de 

certificados e em crescimento em relação ao ano anterior, há de se considerar que 

no Brasil há 5,1 milhões de empresas no Cadastro Central de Empresas (CEMPRE) 

do IBGE [5], portanto, os quase trinta mil certificados ISO9001 existentes no Brasil 

representa 0,56% do total de empresas existentes no Brasil. Um percentual muito 

pequeno!  

 Mas também há de considerar que a busca pela certificação da norma 

ISO9001 ainda se dá de forma espontânea e voluntária por grande número de 

organizações, movidas por interesses legítimos e verdadeiros na busca de melhoria 

e satisfação de seus clientes, demonstrando ser recompensador investir esforço e 

recursos da organização para desenvolver um SGQ em conformidade com requisitos 

da norma ISO9001. 

 

2.2. Sistemas de Gestão da Qualidade 

 O Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) é definido segundo a NBR 

ISO9000 como um conjunto de elementos inter-relacionados ou interativos para 

estabelecer política, objetivos, para atingir estes objetivos e para dirigir e controlar 

uma organização (entendida como grupo de instalações e pessoas com um conjunto 

de responsabilidades, autoridades e relações) no que diz respeito à qualidade, que é 

o grau no qual um conjunto de características inerentes ao produto ou prestação de 

serviço satisfaz a requisitos, que são necessidades ou expectativas, expressos pelo 

cliente de forma implícita ou obrigatória [6]. 

 De modo mais pragmático e prático, Hill (2011) define Sistema de Gestão da 

Qualidade é um conjunto estruturado e documentado capaz de permitir as 

organizações um caminho válido para atingir objetivos especificados, padronizar a 

produção, aumentar a qualidade, melhorar continuamente seu desempenho e 

satisfazer seus clientes [7]. 



 Segundo Grael & Oliveira [8] um SGQ incentiva a compreensão, a integração 

e a utilização de todos os recursos da organização de forma a atender as 

necessidades dos clientes e satisfazê-los de forma consistente, por meio de 

melhorias contínuas em todas as atividades. 

 A figura 1 a seguir ilustra a relação entre os diversos conceitos que 

relacionam com o conceito de Sistema de Gestão da Qualidade. 

 A existência de um Sistema de Gestão da Qualidade implantado e em 

conformidade com a norma NBR ISO9001:2008 é condição necessária para as 

empresas que buscam a certificação ISO9000. 

 

3. Objetivo Geral 

 Reconhecer o uso 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. 

 

3.1. Objetivos Específicos 

 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; 

 



 
Figura 1 – Relações entre os conceitos pertinentes ao Sistema de Gestão da Qualidade (fonte: 

ABNT, 2005) 

 

4. Metodologia 

 Este plano de trabalho de iniciação científica se caracterizou 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 

GedWeb disponível na SBI da PUC-Campinas. Os dados foram coletados, tabulados 

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

específicas e segmentos da economia. 

 

5. Desenvolvimento 

 Detalhadamente, o plano de iniciação científica se desenvolveu da seguinte 

forma: 

• Foi feito uma pesquisa bibliografia básica sobre Sistemas de Gestão da 

Qualidade, normas técnicas e algumas definições de gestão. 



• Foi feita pesquisa no sistema GedWeb usando a palavra gestão em seu campo 

de pesquisa livre, conforme ilustra a figura 2 a seguir. 

• Foi selecionada as normas técnicas que permitem o acesso ao texto integral, 

conforme ilustra a figura 3 a seguir.  

 
Figura 2 – Pesquisa no sistema GedWeb 

• Foi feita 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, tal como o resultado de busca 

exibido na figura 3 a seguir. 

 
Figura 3 – Fragmento do retorno da pesquisa por norma de gestão no sistema GedWeb 

 

• Leitura das normas técnicas de gestão com acesso ao texto integral a fim de se 

fazer um levantamento de todas as definições do conceito de gestão que 

eventualmente serão encontrados. A primeira norma a ser lida é a ISO9000, cuja 

definição de gestão sabidamente existe e é tida como referência para as demais 

normas de gestão. 

 

 



6. Resultados 

 Foram encontradas 163 normas técnicas na base de dados Gedweb para a 

palavra chave “gestão”. Estas normas foram tabuladas com relação ao ano e ao 

status (em vigor, cancelada ou substituída). O resultado está no gráfico da figura 4 a 

seguir, em que se observa claramente o aumento significativo das normas de gestão 

ao longo dos anos. 
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Figura 4 – normas técnicas de gestão estratificada por ano (elaborado pelo autor) 

 

 Com relação status das normas pesquisadas, o gráfico da figura 5 mostra as 

normas em vigor (azul), canceladas (vermelho) e substituídas (amarelo). Observa-se 

a maioria das normas técnicas de gestão estão em vigor.  
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Figura 5 - Certificados emitidos e Crescimento anual de certificados por países (elaborado pelo 

autor) 

 Com relação ao tipo de norma, foram encontradas normas de diferentes 

origens. Normas brasileiras derivadas da ISO (NBRISO), normas brasileiras (NBR), 

normas NBR ISO/IEC e muitas outras. A tabela 1 a seguir ilustra os tipos de norma 

técnica que adotam a gestão em suas normas técnicas. Observa-se que não são 

somente as normas técnicas brasileiras traduzidas da ISO que usam a gestão em 

suas normas técnicas. 

Tabela 1 – Tipo de norma técnica (elaborado pelo autor) 

Tipo da Norma Quantidade
NBRISO 64
NBR 44
NBRISO/IEC 16
NM-ISO 13
NM-ISO/IEC 4
ABNT ISO/TS 4
ABNT ISO/TR 4
ABNT ISO/IEC 4
ABNT ISO GUIA 2
NBRNM-ISO 1
NBRIEC 1
MN-ISO/TS 1
AMN-ISO/TS 1
AMN-ISO/TR 1
ABNT NM-ISO/TS 1
ABNT NM-ISO/TR 1
ABNT IECQ 1
ABNT IECEx 1  

 Também se estratificou as normas de gestão com relação a área funcional 

dentro da organização, pois é sabido que as normas de qualidade são em grande 

número, mas também há normas ambientais e outros setores específicos da gestão 

que também podem ser objetivos de normatização. A tabela 2 a seguir apresenta o 

resultado desta estratificação por área funcional e mostrou que qualidade, ambiental, 

e segurança são as áreas com maior numero de normas de gestão encontradas, 

mas a lista é longa e pode ser consultada a seguir. 

Tabela 2 – Norma de ‘gestão’ estratificada por área funcional (elaborado pelo autor) 

Área N
Qualidade 74
Ambiental 24
Segurança 15
Segurança Alimentar 9
Sustentabilidade 9
Auditorias 4
Risco 4
Ativos 3
Metrologia 3
PD&I 3
Resp. Social 3
Serviços 2
Dependabilidade 1
Gestão Integrada 1
Manutenção 1
Pesquisa Mercado 1
Projetos 1
Não especificado 5  



 Por fim, também se estratificou as normas de gestão com relação aos 

segmentos específicos da economia, conforme mostra a tabela 3 a seguir. 

Tabela 2 – Norma de ‘gestão’ estratificada por segmento específico da economia (elaborado pelo 

autor) 

Segmento n
Geral 88
TI 16
org. auditoria e certificação 11
Turismo 5
Aeronautico 4
Laboratório Clínico 4
Saúde 4
Cadeia Logística 3
Espacial 3
Nuclear 3
Construção 2
Energia 2
Laboratorio Metrologia 2
Manejo Florestal 2
Metalurgico 2
Saneamento 2
Automotivo 1
Varejo 1
Controle Praga 1
E-commerce 1
Educação 1
Elétrico 1
Farmaceutico 1
Gráfico 1
Notorial 1
Oficinas Serviços 1
Petroleo 1
Transporte 1  

 

 Com relação a definição do termo gestão, somente foi encontrada a definição 

precisa deste termo na norma NBRISO9000:2005 – Sistemas de Gestão da 

Qualidade: Fundamentos e Vocabulários. 

 Nesta norma a definição para o termo gestão é: “Atividades coordenadas para 

dirigir e controlar uma organização”. 

 Organização, por sua vez, é definida por: “Grupo de instalações e pessoas 

com um conjunto de responsabilidades, autoridades e relações” 

 

7. Considerações Finais 

 As conclusões desta pesquisa é que as normas de gestão é um caminho sem 

volta, pois o número de normas de gestão que tem sido publicada a cada ano 

mostra este crescimento sem evidencias que este número irá reduzir. Também se 

observa a grande quantidade de segmentos da industria que tem adotado as normas 

de gestão assim como as áreas funcionais que vão muito além da qualidade. 
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