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RESUMO 

A exigência e competitividade do mercado aumentam a cada dia. O cliente 

final não busca apenas receber o que foi contratado, busca um diferencial. A 

cada dia a excelência em qualidade e no suprimento de expectativas é um ponto 

crucial para o cliente. Considerando novamente a situação do mercado atual, é 

vez mais presente a necessidade das indústrias de produzir mais com menos 

recursos, reduzir ou até mesmo anular retrabalhos e destacar-se em seus 

padrões de qualidade. Diante esta necessidade é utilizada como base para a 

implementação do Sistema de Gestão da Qualidade, a norma International 

Organization for Standardization (ISO) 9001, que defini requisitos objetivando a 

excelência de qualidade e consequentemente o aumento da organização, 

produção, ambiente e satisfação do cliente final.  

Estudaremos o impacto da aplicação destes requisitos em indústrias de 

pequeno porte, suas vantagens, desvantagens e impactos.  

O estudo será realizado com base em pesquisas qualitativas baseadas em 

referencias bibliográficas, focadas na analise das ferramentas de qualidade. 

Como resultado final, é esperado a comprovação da viabilidade da aplicação 

da norma ISO 9001:2015 para o aspecto físico, organizacional e ambiental das 

empresas. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Manter-se competitivo no mercado é primordial para a sobrevivência de 

qualquer empresa. Para destacar-se diante a concorrência é necessário inovar e 

estar disposto a sair de sua zona de conforto, considerando que por diversas 

vezes os métodos utilizados podem ser considerados incômodos. (LAPENDA, 

2017) 

Como estratégia de competitividade e busca de melhores resultados 

ambientais e de produção, muitas empresas optam pela adoção do Sistema de 

Gestão de Qualidade (SGQ), que possibilita controle e padronização dos 

processos, permitindo que os processos sejam padronizados e a eficácia seja 

medida, objetivando o atendimento das expectativas do cliente. 

(ALBUQUERQUE, 2012) 
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Além de estratégia competitiva de mercado, a qualidade significa a otimização 

de energia de trabalho do recurso humano, pois erros geram retrabalho e 

retrabalho gera insatisfação dos profissionais envolvidos no processo, fazendo 

com que a empresa perca tempo e dinheiro, diminuindo os lucros. (MELO, 2010, 

p5) 

Para que o processo de qualidade seja adotado pela empresa, é necessário 

compreender que é um processo que extensivo que envolve toda a empresa, 

custos são somas e não prejuízos. (BARROS 2014) 

O sistema de gestão da qualidade deverá ser flexível, pois as necessidades e 

recursos variam de acordo com o mercado, cliente final, porte e ramo da 

empresa, portanto é necessário estudar a organização como um todo para 

entender qual modelo e ferramentas melhor se encaixam. 

 

2. OBJETIVOS 

Analisar o impacto da implementação do sistema de gestão da qualidade com 

base na ISO 9001:2015 em indústrias de pequeno porte. 

Objetivos específicos: 

� Comprovação das vantagens da implantação dos requisitos da ISO 

900:2015 em empresas; 

� Estudo das possíveis desvantagens da implantação dos requisitos da ISO 

9001:2015 

� Demonstrar via estudo bibliográfico a importância da utilização de 

indicadores de qualidade dentro de uma organização; 

� Demonstrar a importância da ISO 9001:2015 como estratégia de 

Marketing para a organização. 

  

3. METODOLOGIA 

O método de pesquisa escolhido para o desenvolvimento do artigo foi a pesquisa 

bibliográfica, método em que se desenvolve o conteúdo com base em material já 

elaborado, constituído principalmente por livros e artigos científicos. (GIL, 2008) 

Serão realizadas pesquisas qualitativas baseadas em referencias bibliográficas, 

focadas na analise das ferramentas de qualidade. 
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4. DESENVOLVIMENTO 

Primeiro foi realizado o levantamento do impacto negativo que a não aplicação 

da dos conceitos de qualidade gera para a empresa, após isso algumas ferramentas 

de qualidade serão analisadas e serão demonstradas as vantagens da aplicação 

dos conceitos de qualidade demonstrados na norma ISO 9001. 

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

Iniciou-se o levantamento bibliográfico e estudo de artigos relacionados ao 

assunto, tais como também a análise das ferramentas de qualidade que serão 

aplicadas e seu impacto dentro da organização. 
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