
Assumindo a liderança: 
a ISO 9001:2015 e a ênfase na 
responsabilidade da alta direção  

Melhorando o desempenho, 
reduzindo riscos

A ISO 9001, a norma global de sistema de gestão da qualidade (SGQ), 
é utilizada por mais de um milhão de organizações para gerenciar os seus 
processos de geração de riqueza. Após as mudanças em 2000, a ISO 9001 
se tornou não apenas uma norma de auditoria de conformidade, mas 
também um modelo para gerenciar e avaliar as organizações quanto 
as melhores práticas de gestão.

Isso aprofundou o alcance do sistema de gestão indo aos principais 
processos operacionais das organizações e além, já que agora se referem 
aos principais objetivos de negócios. Neste texto, Paul Graaf, Chief 
Operating Officer do LRQA, fala sobre a maior ênfase na responsabilidade 
da alta direção na ISO 9001:2015.

Paul Graaf
LRQA Chief Operating Officer 



Alguns membros da alta direção podem 
achar que é um passo difícil de dar e 
citam a confidencialidade como uma 
razão para não avançar. Entretanto, o 
engajamento e a transparência da alta 
direção levam à melhoria dos negócios. 
Em muitas organizações, isso, por si 
só, demonstraria a liderança da alta 
direção, promoveria o engajamento 
de grupos de interesses internos e 
promoveria a motivação da equipe para 
atingir metas e objetivos estratégicos.

Trabalhando para o Lloyd’s Register, 
eu mesmo sou auditado internamente 
há anos e sempre considero essas 
sessões desafiadoras, mas gratificantes, 
já que me obriga a ter uma 
percepção diferente, como diretor, 
da minha empresa e de das minhas 
responsabilidades em relação a ela.

O compromisso da alta direção 
também será demonstrado pelo 
mecanismo utilizado para abordar 
tanto as comunicações internas quanto 
externas (cláusula 7.4). Isso exige 
que as comunicações internas sejam 
determinadas em termos de: o que, 
quando, como e com quem.

Resumo

Ao adotar essas revisões, 
juntamente com a ênfase no 
engajamento da alta direção 
e com base em metodologias 
de auditoria robustas, as 
organizações se beneficiarão ao 
ter um sistema de gestão efetivo 
e baseado em desempenho, que 
entregue não só benefícios para 
o negócio, mas também vantagens 
competitivas.

A versão mais recente da norma 
apresenta uma grande ênfase na 
Liderança: foram aprimorados os 
requisitos relativos ao relacionamento 
que a alta direção (diretores de 
negócios e os responsáveis pelos 
processos) desempenha na criação 
e suporte de um Sistema de Gestão 
efetivo. Agora, na ISO 9001:2015, há 
mais áreas em que os líderes precisam 
demonstrar o seu envolvimento 
e engajamento com o Sistema de 
Gestão, como: 

• Garantir a integração dos requisitos 
do SGQ nos processos de negócios 
das organizações; 

• Promover a conscientização da 
abordagem de processos; 

• Garantir que o SGQ alcance os 
resultados esperados;

• Dar suporte a outras funções 
importantes de gestão para 
demonstrar a sua liderança; 

• Garantir que a política seja 
comunicada, compreendida e 
aplicada por toda a organização.  

Esta ênfase maior na Liderança na 
ISO 9001 exigirá que a alta direção 
demonstre uma compreensão clara do 
contexto dos negócios, abordando riscos 
e oportunidades, além de uma maior 
responsabilidade com vínculos estreitos 
entre o sistema de gestão e a qualidade 
do produto/serviço.

No que se refere a como isso irá 
alterar o processo de auditoria da 
ISO 9001:2015, os auditores envolverão 
a alta direção da organização para 
compreender sua estratégia e objetivos 
de negócios. Este envolvimento também 
precisa ser demonstrado por meio da 
governança interna, como a auditoria 
interna, que, por si só, é uma parte 
essencial da auditoria.

Espera-se que a alta direção seja um 
participante ativo no processo de 
auditoria. Os auditores também terão 
que se envolver efetivamente com a alta 
direção e serem capazes de comunicar 
os requisitos técnicos da ISO de uma 
forma que se relacione ao negócio - em 
essência, eles deverão ter a capacidade 
de falar a linguagem que se usa na sala 
da diretoria e no chão de fábrica.

A visão externa imparcial e 
independente é vital para a 
continuidade efetiva da operação 
e a arte de uma boa auditoria está 
na elaboração de boas perguntas, 
que estimulam a organização a 
aprender mais sobre si mesma. Essas 
perguntas podem também questionar 
as percepções atuais, promover o 
conhecimento e a aprendizagem, além 
de contribuir para a mudança, gerando 
a melhoria contínua.

Assim, para a alta direção, isso 
representa um requisito para o seu 
envolvimento direto com os auditores 
externos e internos e, assim, poder 
demonstrar seu compromisso com 
o sistema. 

O sistema de gestão não está mais 
apenas no domínio do Gerente de 
Qualidade: o requisito para garantir 
que o SGQ integre-se aos processos de 
negócios é o envolvimento automático 
de todos os responsáveis pelo processo.
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Para mais informações, entre em contato conosco: +55 11 3523-3940, 
sao-paulo@lrqa.com ou visite www.lrqa.com.br/Revisao-de-normas-ISO
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Depois de 15 anos, a estrutura 
comum para sistema de gestão, 
introduzida pelo Anexo SL, significa 
que a ISO 9001:2015 contém uma 
série de alterações em vários 
aspectos, incluindo a padronização 
de termos e definições e a estrutura 
de 10 cláusulas.


