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Coletânea de Introdução e Suporte - ISO 9000:2000 
 
Modulo: Diretriz para a "Abordagem de Processo" de Sistemas de 

Gestão da Qualidade 
 
Em conjunto com a publicação das Normas ISO 9001:2000 e ISO 9004: 2000, o 
ISO/TC176/SC2 publicou os seguintes módulos de orientação: 
 
• Diretriz para o item 1.2 “Aplicação” da ISO 9001: 2000; 
• Diretriz para a Documentação requerida pela ISO 9001:2000; 
• Diretriz para a "Abordagem de Processo" de Sistemas de Gestão da Qualidade; 
• Diretriz para a Terminologia usada na ISO 9001:2000 e ISO 9004:2000.  _1) 
 
1) Nota:  Este módulo foi desenvolvido em conjunto com o ISO/TC176/SC1/WG2, sendo que o 

ISO/TC176/SC1 foi o responsável pelo desenvolvimento da ISO 9000:2000 Gerenciamento de 
Sistemas da Qualidade – Fundamentos e Vocabulário. 

 
Feedback dos usuários das normas determinarão se módulos adicionais deverão ser 
desenvolvidos ou se os módulos publicados deverão ser revisados. 
 
Download dos módulos e informações futuras das normas ISO 9000:2000, podem ser 
acessados pelo site: 
 
http://www.bsi.org.uk/iso-tc176-sc2 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Esta diretriz foi desenvolvida para ajudar os usuários das normas da serie ISO 9000:2000 a 
entender os conceitos e a idéia de “abordagem de processo” na Gestão de Sistemas da 
Qualidade.  Ela não se limita aos requisitos da norma ISO 9001:2000 e não tem como 
propósito ser um guia de avaliação.  Ela também não deve ser interpretada como uma fonte 
adicional de requisitos daqueles já contidos na ISO 9000:2000. 
 
As novas normas ISO 9000:2000 promovem a adoção da "abordagem de processo" no 
desenvolvimento, na implementação e no melhoramento de um sistema de gestão da qualidade 
(QMS).  A "abordagem de processo" é reflexo da estrutura da ISO 9004:2000 (“Sistemas de 
gestão da qualidade - Diretrizes para melhorias de desempenho”) e também da ISO 9001:2000 
("Sistemas de gestão da qualidade – Requisitos").  A estrutura de "20 elementos" da  
ISO 9001:1994 foi mudada para o sistema de gestão da qualidade baseado no processo, como 
mostra esquematicamente a figura 1: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Modelo de Sistema de Gestão da Qualidade baseado no processo (tirada da ISO 9000:2000) 
 
Este documento procura explicar, numa linguagem simples, o que significa um processo, 
como os processos podem interagir com um sistema e como o ciclo PDCA pode ser usado 
para gerenciar estes processos.  Exemplos de processos de Gestão de Sistemas da Qualidade 
são apresentados, como orientação para a implementação da "abordagem de processo", em 
relação aos requisitos da ISO 9000:2000. 
 
2. ENTENDENDO A "ABORDAGEM DE PROCESSO" 
 
Um dos oito princípios de Gestão da Qualidade, descrito na ISO 9000:2000, é a "Abordagem 
de Processo", apresentado como segue: 
 
"Um resultado desejado é alcançado mais eficientemente quando as atividades e os recursos 
relacionados são gerenciados como um processo." 

direção 
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A ISO 9000:2000 item 3.4.1, define como Processo: 
 
“Conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas que transformam insumos (entradas) 
em produtos (saídas). 
 
NOTA 1:  Os insumos (entradas) para um processo são geralmente produtos (saídas) de outros 

processos. 
 
NOTA 2:  Processos em uma organização são geralmente planejados e realizados sob condições 

controladas para agregar valor." 
 
Entradas e saídas podem ser tangíveis ou intangíveis.  Exemplos de entradas e saídas podem 
incluir equipamentos, materiais, componentes, energia, informação e recursos financeiros, 
entre outros.  Para a execução das atividades, os recursos apropriados devem ser alocados.  
Um sistema de medição pode ser usado para coletar informações e dados para a análise da 
performance dos processos e características de entrada e saída. 

 
Figura 2 - Representação esquemática de um Processo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A ISO 9001:2000 enfatiza a importância para uma organização identificar, implementar, 
gerenciar e continuamente melhorar a eficácia dos processos que são necessários para a 
Gestão do Sistema da Qualidade e para gerenciar as interações destes processos de maneira 
a atingir os objetivos da organização.  A ISO 9004:2000 orienta a organização através dos 
requisitos da ISO 9001:2000, focando na melhoria da performance.  A ISO 9004:2000 
recomenda uma verificação da eficiência, bem como da eficácia dos processos. 
 
A eficácia e eficiência do processo podem ser avaliadas por meio de análises críticas internas 
ou externas e podem ser verificadas (determinando o valor da eficácia e eficiência NT) numa 
escala de maturidade.  Estas escalas são normalmente divididas em graus de maturidade 
iniciando em “sistema informal” até “classe de melhor performance” (Excelência Empresarial / 
Empresa "Classe Mundial" NT).  Uma vantagem desta abordagem é que os resultados podem 
ser documentados e monitorados por um tempo, para alcançar a melhoria dos objetivos.  
Numerosas tabelas de maturidades vem sendo desenvolvidas para diferentes aplicações.  Um 
desses modelos pode ser encontrado na ISO 9004:2000 Anexo A, "Diretrizes para auto-
avaliação". 

PROCEDIMENTO * 
(“Meio especificado de realizar uma atividade  

ou processo”- pode ser documentado ou não) 

PRODUTO 
(“Resultado de 

um processo”) 

MONITORANDO E 
MEDINDO OPORTUNIDADES 

(Antes, durante e após o processo) 

Saída Entrada PROCESSOS 
(“Conjunto de atividades inter-

relacionadas ou que tenham interação”) 

EFFECTIVENESS 
OF PROCESS = 
Ability to achieve 

desired results 
(Focus of ISO  

9001:2000) 

EFICÁCIA 
DO PROCESSO = 

Habilidade para atingir os  
resultados desejados  

(Foco da 
ISO 9001:2000) 

EFFICIENCY OF 
PROCESS = 

Results achieved  
vs resources used 

(Focus of ISO  
9004:2000) 

EFICIÊNCIA 
DO PROCESSO = 

Resultados  atingidos  
x  recursos usados 

(Foco da 
ISO 9004:2000) 

(Inclui   
Recursos) 

* Nota -  Esta definição de “procedimento” é extraída da  
ISO 9000:2000.   

 Ele não é, necessariamente, um dos 6 “procedimentos  documentados” 
requeridos pela ISO 9001:2000. 



 

 
ISO/TC 176/SC 2/N 544R 

 
3. O CICLO PDCA E A "ABORDAGEM DE PROCESSO" 
 
O Ciclo PDCA foi primeiramente desenvolvido nos anos 20 por Walter Shewhart, e foi 
popularizado mais tarde por W.  Edwards Deming.  Por esta razão ele é muitas vezes citado 
como “O Ciclo Deming”.  Existe uma vasta literatura sobre o ciclo PDCA em várias línguas e os 
usuários da família de normas ISO 9000:2000 são encorajados a consulta-las para um 
aprofundamento do conhecimento do conceito. 
 
O conceito do ciclo PDCA está presente em todas as áreas de nossa vida profissional e 
pessoal, e é usado continuamente, formalmente ou informalmente, consciente ou 
subconscientemente, em tudo o que nós fazemos.  Toda atividade, não importando o quão 
simples ou complexa ela é, acaba caindo neste sistema continuo (interminável). 

 

 
Figura 3 - O ciclo PDCA 

 
No contexto de um sistema de Gestão da Qualidade, o PDCA é um ciclo dinâmico que pode 
ser desenvolvido para cada processo da organização como para o sistema de processos como 
um todo.  Ele está intimamente associado ao planejamento, implementação, controle e 
melhoramento contínuo na realização do produto e outros processos de Gestão do Sistema da 
Qualidade. 
 
A manutenção e continuo melhoramento da capabilidade do processo pode ser alcançada pela 
aplicação do conceito do ciclo PDCA, em todos os níveis da organização.  Isto se aplica 
igualmente em processos estratégicos de alto nível, bem como no planejamento do Sistema de 
Gestão da Qualidade ou em suas análises críticas e para atividades operacionais simples, 
como as levada a cabo para os processos de realização de produto. 
 
A Nota no Item 0.2 da ISO 9001:2000 explica que o ciclo PDCA é aplicável para os processos, 
como segue: 
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“Plan” 
(planejar) 

estabelecer os objetivos e processos necessários para 
entregar resultados de acordo com os requisitos e políticas da 
organização; 

“Do” 
(fazer) 

implementar os processos; 

“Check” 
(checar) 

monitorizar e medir processos e produtos contra as políticas, 
objetivos e requisitos para o produto e relatar os resultados; 

 

“Act” 
tomar ações para promover continuamente a melhoria do 
desempenho do processo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A abordagem pelo ciclo PDCA pode ser aplicada para todos os processos 
 
4. ENTENDENDO A "ABORDAGEM DE PROCESSO" PARA A GESTÃO DO SISTEMA 
 
Um outro importante princípio de Gestão da Qualidade que está intimamente ligado com a 
abordagem de processo é a abordagem para a gestão do sistema ("System Approach to 
Management"), o qual determina que "identificando, entendendo e gerenciando as interação 
dos processos como um sistema, haverá uma contribuição para que a organização, de forma 
eficaz e eficiente, alcance seus objetivos".  Neste contexto, a Gestão do Sistema da Qualidade 
compreende um número de processos inter-relacionados.  Os processos necessários para a 
Gestão do Sistema da Qualidade incluem não somente os processos de realização de produtos 
(aqueles que diretamente contribuem para fabricar o produto ou entregar o serviço), mas 
também numerosos processos de gerenciamento, monitoramento e medição, como os de 
gestão de recursos, comunicação, auditoria interna, análises críticas gerenciais entre outros.  
Isto pode ser visualizado esquematicamente na Figura 4, que melhor prove detalhes do tipo de 
processos que tipicamente compõe o Sistema de Gestão da Qualidade, dividido entre as 
clausulas 4 – 8 da ISO 9001:2000 e ISO 9004:2000. 

Plan

DoCheck

Act Plan

DoCheck

Act

• política da qualidade e 
objetivos (e metas) 

 •  comunicação  

•    análise crítica 

•   Processos para demonstrar  : 
−   conformidade do produto 
−   conformidade do sistema 

de gestão  
−   melhoria continua 

•   planejamento da realização  

•   processos relacionados ao  
cliente 

• 
  

desenvolvimento & projeto 
•   aquisição  
•   provisão de produção & 

serviços 
•   controle de monitoramento 

e instrumentos de medição  

•   Determinação e 
provisão de recursos 

− recursos humanos 
−   infraestrutura 
− ambiente de trabalho  

• disponibilidade de recursos 

do produto 
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Figura 4 - Representação esquemática de um típico processo de Gestão do Sistema da Qualidade, 

relatado na Figura 1. 
 
Processos individuais raramente ocorrem isolados.  Saídas de um processo normalmente farão 
parte da entrada de um processo subseqüente, como mostra a Figura 5. 

 

 
Figura 5 - Cadeia de Processos Inter-relacionados 

 
A interação entre os processos da organização pode ser complexa, resultando numa rede de 
processos interdependentes.  Entradas e saídas destes processos podem estar relacionadas 
com os clientes externos e internos.  Um exemplo de uma rede com interação de processos é 
mostrada na Figura 6.  O modelo da rede de processos ilustra que os clientes desempenham 
um papel significante na definição dos requisitos de entrada.  O retorno (feedback) satisfação 
ou insatisfação do cliente como a saída do processo, é um dado de entrada essencial para o 
melhoramento contínuo do processo do Sistema de Gestão da Qualidade. 

 

 

(Fig 1) 

5. Processos da Alta Direção  
 
Exemplos  
• Processo para definir a 

política da qualidade e 
objetivos (e metas) 

• Processo de 
comunicação 

• Gestão da análise 
crítica 

8. Processos de Medição, 
Análise e Melhoria 

 
Exemplos  
• Processos para demonstrar: 

− Conformidade do produto 
− Conformidade do sistema 

de gestão 
− Melhoria continua 

7. Processos de Realização do 
Produto 

 
Exemplos  
• Planejamento 
• Processos relacionados ao 

cliente 
• Processo de 

desenvolvimento & projeto 
• Processo de aquisição  
• Provisão de produção & 

serviços 
• Controle de monitoramento 

e instrumentos de medição  

6. Processos de Gestão de 
Recursos 

 
Exemplos  
• Determinação e 

provisão de recursos 
• Recursos humanos  
• Definição da 

infraestrutura 
• Definição do ambiente 

de trabalho  

4. Processos 
de Gestão do 
Sistema da 
Qualidade 
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Figura 6 - Típica Rede de Interação de Processos 

 
Note que o ciclo PDCA pode ser aplicado em cada processo individual, assim como na rede de 
processos como um todo.  Alguns importantes processos de gerenciamento do sistema da 
qualidade podem não ter relação direta com o cliente externo.  O Processo “F” na Figura 6, por 
exemplo, pode ser uma auditoria interna, uma análise crítica da direção, manutenção ou um 
processo de treinamento. 
 
5. IMPLEMENTANDO A ABORDAGEM DE PROCESSO DE ACORDO COM OS REQUISITOS DA ISO 9001:2000 
 
A clausula 0.2 na introdução da ISO 9001:2000 estabelece, em referência a abordagem de processo: 
 
" Quando usado em um sistema de gestão da qualidade, esta abordagem enfatiza a importância de: 

a) entendimento e atendimento dos requisitos e seu atendimento; 
b) necessidade de considerar os processos em termos de valor agregado; 
c) obtenção de resultados de desempenho e eficácia de processos; e, 
d) melhoria contínua de processos baseada em medições objetivas. " 

 
Orientações adicionais são proporcionadas na clausula 2.3 da ISO 9000:2000. 
 
No contexto da ISO 9001:2000, a abordagem de processo inclui o processo necessário para a 
realização do produto e os outros processos necessários para a efetiva implementação da 
Gestão do Sistema da Qualidade, como o processo de auditorias internas, processo de 
análise crítica pela direção, processo de análise dos dados e processo de gestão de 
recursos, dentre outros.  Todos os processos podem ser gerenciados pelo uso do conceito 
PDCA. 
 
Os requisitos para estes processos estão estabelecidos nas seguintes clausulas da ISO 9001:2000: 
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• 4. Sistema de Gestão da Qualidade 
• 5. Responsabilidade da Direção 
• 6. Gestão de Recursos 
• 7. Realização do Produto 
• 8. Medição, Análise e Melhoria 
 
Os requisitos gerais para a gestão do sistema da qualidade são definidos na clausula 4.1 da 
ISO 9001:2000.  Algumas orientações são fornecidas a seguir em forma de questões para que 
a organização possa escolher as perguntas para auto avaliar-se a fim de atender a estes 
requisitos÷.  Cabe enfatizar que estas questões são somente um exemplo e não devem ser 
interpretadas como o único caminho para atender aos requisitos: 
 
øNota: Os requisitos da clausula 4.1 da ISO 9001:2000 são apresentados a seguir de "a)" a "f)", em negrito. NT 

 
a) Identificar os processos necessários para o sistema de gestão da qualidade e sua aplicação 

por toda a organização. 
 
- Quais são os processos necessários para o nosso sistema de gestão da qualidade? 
- Quais são os clientes de cada processo (clientes internos e/ou externos)? 
- Quais são os requisitos destes clientes? 
- Quem é o “dono” deste processo? 
- Algum destes processos é de origem externa? 
- Quais são as entradas e saídas de cada processo? 
 
b) Determinar a seqüência e interação desses processos.  
 
- Qual é o fluxo do nosso processo global? 
- Como nós podemos descreve-los? (mapas de processos ou fluxograma?) 
- Quais são as interfaces entre os processos? 
- Qual documentação nós precisamos fazer? 
 
c) Determinar critérios e métodos necessários para assegurar que a operação e o controle 

desses processos sejam eficazes.  
 
- Quais são as características pretendidas e não pretendidas dos resultados do processo? 
- Quais são os critérios para monitoramento, medição e análises? 
- Como nós podemos incorpora-los no planejamento do nosso Sistema de Gestão da 

Qualidade e do processo de realização do produto? 
- Quais são as necessidades econômicas (custo, tempo, perda, etc.)? 
- Quais métodos são apropriados para a coleta de dados? 
 
d) Assegurar a disponibilidade de recursos e informações necessárias para apoiar a operação e 

o monitoramento desses processos.  
 
- Quais são os recursos necessários para cada processo? 
- Quais são os canais de comunicação? 
- Como nós podemos disponibilizar informações externas e internas sobre os processos? 
- Como nós podemos obter feedback? 
- Que dados nós necessitamos coletar? 
- Que registros nós necessitamos manter? 
 
e) Monitorar, medir e analisar esses processos.  
 
- Como nós podemos monitorar a performance do processo (capabilidade do processo, 

satisfação do cliente)? 
- Quais medições são necessárias? 



 

 
ISO/TC 176/SC 2/N 544R 

- Como nós podemos melhor analisar as informações coletadas (técnicas estatísticas)? 
- O que os resultados destas análises nos diz? 
 
f) Implementar ações necessárias para atingir os resultados planejados e a melhoria contínua 

desses processos.  
 
- Como nós podemos melhorar o processo? 
- Quais ações corretivas e/ou preventiva são necessárias? 
- Estas ações corretivas/preventivas estão sendo implementadas? 
- Elas são efetivas? 
 
6. DOCUMENTAÇÃO DO PROCESSO 
 
Os processos existentes na organização e a abordagem inicial devem ser limitados a 
identificação e gerenciamento dos mesmos da maneira mais apropriada.  Os requisitos da  
ISO 9001:2000 para todos os processos “necessários para a gestão do sistema da qualidade” 
são administrados de acordo com o item 4.1 Requisitos Gerais.  Não existe “classificação” ou 
lista dos processos que devem ser documentados.  Cada organização deve determinar quais 
processos devem ser documentados com base nos seus clientes e regulamentos ou requisitos 
estatutários, a natureza das atividades e a estratégia corporativa global. 
 
Na determinação de quais processos devem ser documentados, a organização pode querer 
considerar certos fatores, tais como: 
 
- efeito na qualidade; 
- risco de insatisfação do cliente; 
- requisitos estatutários e/ou regulatórios; 
- risco econômico; 
- eficácia e eficiência; 
- competência do pessoal; 
- complexidade dos processos. 
 
Onde for identificada a necessidade de documentação do processo, um número de diferentes 
métodos podem ser usados, tais como: representação gráfica, instruções escritas, listas de 
verificação (checklist), fluxogramas, informações visuais ou métodos eletrônicos. 
 
Uma diretriz dos requisitos de documentação da ISO 9001:2000 é disponibilizada no 
ISO/TC176/SC2/N525R. 
 


