
Melhorando o desempenho, 
reduzindo riscos

ISO 9001:2015 
Visão Geral e Comparação com a ISO 9001:2008

O propósito deste material é compartilhar o conhecimento do LRQA sobre a 
recém-revisada norma internacional de Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) 
ISO 9001:2015, que foi publicada em 15 de setembro de 2015. 

As organizações certificadas na ISO 9001:2008 terão três anos, após a 
publicação da ISO 9001:2015, para fazer a transição para a norma revisada. 
Consequentemente, o LRQA reconhece que haverá uma demanda contínua 
para o conhecimento da ISO 9001:2008 pelo menos até setembro de 2018.

Introdução



Contexto

Muitas organizações utilizam e são 
certificadas em diversas normas de 
sistema de gestão. Isso faz com que as 
organizações busquem combinar ou 
integrar seus sistemas de gestão de 
uma maneira efetiva e eficiente. 
O fato é que a proliferação contínua 
das normas ISO resultou em muitos 
requisitos aparentemente comuns. Isso 
causou confusão, além de entendimento 
e implementação inconsistentes.

No intuito de entregar normas de 
sistema de gestão compatíveis e 
consistentes no futuro, o Conselho de 
Gestão Técnica da ISO produziu uma 
estrutura comum para todas as normas 
de sistemas de gestão. Esta estrutura 
comum é conhecida como “Anexo SL1”.  

Em essência, o Anexo SL define como 
todas as normas de sistemas de gestão 
novas e revisadas serão estruturadas. 
A primeira norma a adotar essa 
estrutura foi a norma de Gestão de 
Continuidade de Negócios (ISO 22301). 
Do mesmo modo, a nova versão da 
ISO 9001 foi preparada utilizando 
a “Estrutura de Alto Nível” (isto é, 
sequência de cláusulas, texto-padrão e 
terminologia fornecida no Anexo SL).

O desenvolvimento e a aprovação das
normas de sistema de gestão ISO 
seguem um processo e uma sequência 
estabelecidos: Rascunho de Comitê 
(Committee Draft - CD), Rascunho de 
Norma Internacional (Draft International 
Standard - DIS), Rascunho Final (Final 
Draft - FDIS), seguidos pela publicação 
da Norma.

1 Especificamente: o Anexo SL das Diretivas da ISO/IEC, 
 Parte 1, Suplemento da ISO Consolidado, 2013

A importância das mudanças geralmente 
diminui à medida que o desenvolvimento 
avança. Após a publicação do FDIS, a 
natureza de qualquer outra mudança 
normalmente é menor.

Em maio de 2014, a nova versão da 
ISO 9001 tinha alcançado o estágio 
de rascunho, o Draft International 
Standard (DIS).

A ISO/DIS 9001:2014 foi aprovada pelo 
comitê técnico e disponibilizada para 
análise e comentário públicos. A versão 
do FDIS foi publicada em julho de 2015. 
A versão do FDIS foi, então, adotada 
como a norma final ISO 9001:2015 
publicada em 15 setembro de 2015. 

O período de transição é de três anos 
para as atuais certificações acreditadas 
ISO 9001:2008, com um prazo até 
setembro de 2018 para as organizações 
migrarem seus SGQs para a ISO 
9001:2015, a fim de que as certificações 
permaneçam válidas.
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As mudanças e o que elas significam
Quando se compara a norma atual com 
a ISO 9001:2008, as mudanças parecem 
ser amplas. Sabemos que a ISO 9001:2015 
adota a Estrutura de Alto Nível do Anexo 
SL e que as principais mudanças são:

• Contexto da organização

• Liderança

• Abordagem por processos

• Metodologia baseada em risco

Nas próximas páginas, o LRQA mostra as 
principais diferenças e como elas podem 
exigir mudanças em um SGQ.

Todas as normas de Sistema de Gestão estão sujeitas à revisão periódica.
A última revisão importante da ISO 9001 foi em 2000. A ISO 9001:2008 
esclareceu pontos e melhorou a compatibilidade com a ISO 14001 (SGA). 
Mais recentemente, a ISO 9001 passou por uma ampla revisão para garantir 
que seus objetivos e propósitos suportassem apropriadamente a mudança 
de necessidades do mundo atual e refletissem os ambientes cada vez mais 
complexos em que as organizações operam. 

Maio  
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Note que esses cronogramas estão sujeitos a mudanças
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Descrição da Estrutura de Alto Nível
do Anexo SL em mais detalhes:

0. Introdução
1.   Escopo
2.  Referência normativa 
3.  Termos e definições
4.   Contexto da organização
5.   Liderança
6.   Planejamento
7.   Apoio
8.   Operação
9.   Avaliação de desempenho
10.  Melhoria

A primeira mudança significativa na
ISO 9001:2015 é que agora há dez 
seções em vez das oito existentes na 
ISO 9001:2008. 

Se o seu manual de SGQ estiver escrito 
com base nas cláusulas da ISO 9001 atual 
e se você decidir manter seu manual da 
qualidade, os números precisarão ser 
atualizados para corresponder à nova 
numeração das cláusulas. No entanto, 
a estrutura e terminologia do Anexo 
SL e da ISO 9001:2015 não precisam ser 
mencionadas na documentação do SGQ 
de uma organização.

Estrutura da norma de acordo com o Anexo SL

Assim não é novidade que o ciclo 
PDCA seja também muito evidente 
no modo como a norma ISO 9001 
revisada é estruturada. A Figura 1 da 
ISO 9001:2008 –  Modelo de um sistema 
de gestão de qualidade baseado em 
processo, é mantido na nova norma de 
forma atualizada, mostrando as ligações 
com as cláusulas da ISO 9001:2015.

Alguns dos dez tópicos acima são 
conhecidos (Escopo, Referência 
Normativa, Termos e Definições e 
Planejamento), mas alguns são novos 
(em especial, Contexto da organização 
e Liderança). 

Além disso, quando alguns dos 
dez tópicos são transpostos para a 
ISO 9001:2015, alguns dos termos 
conhecidos da ISO 9001 reaparecem, 
mesmo que, às vezes, com algumas 
pequenas alterações de texto, por 
exemplo, Auditoria Interna, Projeto 
e Análise Crítica pela Direção.
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“ Um sistema de gestão 
efetivo baseia-se 
geralmente no controle de 
processos da organização, 
utilizando a abordagem 
PDCA (Planejar, Fazer, 
Checar e Agir) para alcançar 
os resultados pretendidos.”

O Anexo SL declara que:

Assim, para esses tópicos, os processos 
existentes em seu SGQ atual podem 
já abordar bem os novos requisitos, 
desde que eles tenham sido reajustados 
o suficiente para se enquadrar na 
estrutura do Anexo SL. 

Outros termos conhecidos da ISO 9001 
também reaparecem com alterações 
e/ou melhorias sutis. Por exemplo, 
terceirização e aquisição na versão 
anterior da norma reaparecem como 
controle de produtos e serviços 
fornecidos externamente.

Incluímos neste material uma matriz 
de correlação entre as cláusulas da 
ISO 9001:2008 e da ISO 9001:2015.
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A Seção 4 destina-se ao “contexto 
organizacional”.

Esta seção é dividida em quatro 
subcláusulas:

4.1. Entendendo a organização e seu 
contexto.

4.2. Entendendo as necessidades e 
expectativas de partes interessadas.

4.3. Determinando o escopo do sistema 
de gestão da qualidade.

4.4. Sistema de gestão da qualidade e 
seus processos.

As duas últimas apresentam 
semelhanças na seção Geral 4.1 da 
ISO 9001:2008, mas as duas primeiras 
são requisitos novos e exigem que uma 
organização reflita sobre os problemas 
que podem afetá-la, assim como as 
partes que têm interesse nela, incluindo 
como obter os requisitos relevantes 
dessas partes.

Entendendo a organização e seu 
contexto 

A ISO 9001:2015 utiliza o termo 
“contexto da organização”. Isso 
amplia o conceito do ambiente 
organizacional referido na ISO 
9001:2008 para incluir não só o 
ambiente de negócio, mas também 
fatores internos, como cultura 
organizacional, e externos, como 
condições socioeconômicas sob as 
quais opera. 

A ISO 9001:2015 exige que as 
organizações identifiquem, 
monitorem e analisem problemas 
internos e externos que sejam 
relevantes ao seu propósito e 
direção estratégica e que tenham a 
capacidade de impactar os resultados 
pretendidos do SGQ.

Entendendo as necessidades e 
expectativas de partes interessadas

A ISO 9001:2015 exige que as 
organizações passem por um processo 
inicial de identificação desses grupos, 
para então identificar suas necessidades 
e expectativas que sejam relevantes 
ao sistema de gestão da qualidade da 
organização.

As partes interessadas relevantes são 
grupos ou indivíduos que possam 
impactar (ou tenham o potencial de 
impactar ou de serem impactados) 
a capacidade da organização para 
fornecer produtos e serviços de 
forma consistente, que atendam às 
necessidades regulamentares e legais 
aplicáveis do cliente. 

Clientes, acionistas, membros do 
conselho e concorrentes, todos se 
enquadrariam nesta classificação.

Contexto da organização



Abordagem 
de processo 
No ponto em que a ISO 9001:2008 
promove a adoção de uma abordagem 
de processos, a ISO 9001:2015 exige que 
a organização estabeleça um sistema de 
gestão de qualidade baseado em processos.

A Cláusula 4.4 da ISO 9001:2015 menciona 
os requisitos explícitos que precisam ser 
atendidos no projeto, na operação e na 
manutenção de um sistema de gestão 
baseado em processos. Por exemplo, a 
determinação de entradas requeridas 
e saídas esperadas, recursos necessários 
e atribuições de responsabilidades e 
autoridades. 

Muito do que é mencionado na cláusula 
4.4 da ISO 9001:2015 pode ser encontrado 
na ISO 9001:2008. Entretanto, o que antes 
era uma sugestão é agora uma exigência, 
com requisitos referentes a processos que 
aparecem em toda a ISO 9001:2015.

Por exemplo, a ISO 9001:2015 também 
institui que as organizações precisam 
determinar os indicadores de desempenho, 
que permitem a operação  e o controle 
eficazes dos processos, identificar os riscos 
e oportunidades para os processos e 
planejar como abordá-los.

Liderança
A Seção 5 é destinada à “Liderança”.

Esta seção é dividida em três subcláusulas:

5.1. Liderança e comprometimento.

5.2. Política.

5.3. Papéis, responsabilidades e 
autoridades organizacionais.

A ISO 9001:2015 substitui a 
“Responsabilidade da Direção” pela 
“Liderança” e reposiciona uma série 
de requisitos da ISO 9001:2008 como 
atividades de liderança. Esta cláusula 
exige que a alta direção da organização 
demonstre o seu engajamento com 
o sistema de gestão da qualidade 
por meio de participação direta, por 
exemplo:

• Assumir a responsabilidade pela 
efetividade do sistema de gestão 

 da qualidade. 

• Promover o uso da abordagem 
 de processos.

• Promover melhorias.

• Dar suporte a outras funções de 
gestão importantes para demonstrar 
a liderança, já que se aplica a suas 
áreas de responsabilidade.
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Metodologia baseada em risco
O conceito de metodologia baseada 
em risco é descrito na Introdução da 
ISO 9001:2015.

O risco refere-se ao que poderia acontecer 
e qual poderia ser o efeito deste 
acontecimento. O risco também considera 
qual a sua probabilidade de ocorrer. 

O risco é normalmente entendido como 
algo negativo. Na metodologia baseada 
em risco, ao lidar com a incerteza, 
a oportunidade pode também ser 
encontrada. A oportunidade poderia estar 
relacionada à redução da probabilidade 
de algo dar errado ou à melhoria da 
conformidade e satisfação do cliente.

Uma das principais mudanças na 
ISO 9001:2015 é estabelecer uma 
abordagem sistemática ao risco, em 
vez de tratá-lo como um componente 

Assim, a alta direção assume um papel 
ativo no SGQ ao se responsabilizar pelo 
sucesso do sistema (e não deixá-lo para 
o Representante da Direção – que, aliás, 
não é mais mencionado explicitamente 
na nova versão). Os líderes devem 
também integrar o SGQ aos processos 
da organização, por isso a abordagem 
de processos está mais em primeiro 
plano na nova norma.

isolado de um SGQ, como é o caso da 
ISO 9001:2008, em que a ação preventiva 
é uma cláusula independente. 

Agora, o risco é considerado e incluído 
em toda a norma e o termo ‘ação 
preventiva’ desapareceu.

A ISO 9001:2015 exige o uso da 
metodologia baseada em risco para 
alcançar a conformidade nos produtos e 
serviços fornecidos por uma organização 
e, assim, melhorar a satisfação do cliente, 
do seguinte modo:

• Cláusula 4 (Contexto): exige-se que a 
organização determine os riscos que 
podem afetá-la (isto é, a conformidade 
nos produtos e serviços fornecidos por 
uma organização).

• Cláusula 5 (Liderança): exige-se que a 
alta direção comprometa-se a garantir 

que os riscos e oportunidades que 
possam afetar a conformidade de 
produtos e serviços e a possibilidade 

 de melhorar a satisfação do cliente 
sejam determinados e abordados.

• Cláusula 6 (Planejamento): exige-se 
que a organização determine os riscos 
e oportunidades que precisam ser 
abordados, assim como planeje ações 
para abordá-los.

• Cláusula 8 (Operação): exige-se que 
a organização implemente processos 
para abordar os riscos e oportunidades.

• Cláusula 9 (Avaliação de desempenho): 
exige-se que a organização monitore, 
meça, analise e avalie os riscos e 
oportunidades.

• Cláusula 10 (Melhoria): exige-se que 
 a organização melhore a sua resposta 
 a mudanças em risco. 



(Reproduzido da 
ISO 9001:2015)

A nova versão da norma traz uma versão atualizada do modelo, 
incluindo os números relevantes das cláusulas.

Mudanças no modelo de um sistema de gestão de qualidade baseado em processo

Sistema de Gestão da Qualidade (4)
Organização 

e seu 
contexto (4)

Requisitos 
do cliente

Planejar

Agir Checar

Fazer
Satisfação 
do cliente

Produtos 
e serviços

Necessidades 
e expectativas 

de partes 
interessadas 

pertinentes (4)

Apoio (7) 
e 

Operação (8)

Liderança
(5)

Melhoria 
(10)

Planejamento
(6)

Avaliação de 
desempenho 

(9)
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• O termo “produto” foi substituído 
por “produtos e serviços”.

• “Objetivos da qualidade” foi 
ampliado para ‘Objetivos da 
qualidade e planejamento para 
alcançá-los’, com mais ênfase no 
planejamento de como os objetivos 
serão alcançados, tornando esses 
requisitos de planejamento explícitos 
em vez de implícitos.

• A frase “processos, produtos e 
serviços providos externamente” 
substitui “Aquisição”.

• As referências a um manual 
da qualidade documentado, a 
procedimentos documentados e 

 a registros de qualidade foram 
excluídas. Em vez disso, em toda 

 a ISO 9001:2015 há referências 
específicas a “Informação 
Documentada”. Esta é a 
informação que a organização 
deve manter, controlar e reter.

• Não há mais nenhum requisito 
para designar um ‘Representante 
da Direção’.

Há outras mudanças em que os 
aspectos de um sistema de gestão 
são mais claramente descritos, pois 
o formato do Anexo SL possui uma 
cláusula para abordá-lo.

Como:
• Competência
• Conscientização
• Escopo
• Comunicação

Isso garante que haja uniformização com 
outras normas de sistema de gestão, de 
modo que você possa ver os mesmos 
tópicos na ISO 14001:2015 e ISO 45001 (a 
substituição da OHSAS 18001 quando for 
publicada) e agrupar o que executa delas 
em seu sistema de gestão.

Por último, há a cláusula 10 sobre 
Melhoria. A ISO 9001:2015 reconhece que 
a melhoria adicional (contínua) não é o 
único aspecto de melhoria. A melhoria 
pode também surgir como resultado de 
avanços periódicos, mudança reativa ou 
como resultado de uma reorganização.

A maior parte dos requisitos da ISO 9001:2008 foi transferida para a 
ISO 9001:2015. Para melhorar a consistência de interpretação e entendimento, 
assim como para auxiliar na tradução, muitos requisitos permaneceram 
inalterados. Além disso, a reestruturação da norma frequentemente, implica      
que os requisitos existentes possuam novos números de cláusulas.



Conclusão

As organizações precisarão fazer uma 
análise crítica completa do SGQ atual para 
garantir que todos os requisitos novos 
e aprimorados da ISO 9001:2015 sejam 
atendidos. Para qualquer organização, o 
grau de mudança necessário dependerá 
da maturidade e efetividade do sistema 
de gestão existente, bem como  da 
estrutura e práticas organizacionais.

As organizações certificadas deverão 
completar a transição para a nova 
norma até setembro de 2018. Porém, os 
organismos de certificação acreditados 
recomendam que seus clientes comecem 
a fazer as preparações apropriadas o mais 
cedo possível, evitando deixar para a 
última hora.

A ISO 9001:2015 foi baseada na versão 
anterior, o que significa que ela não 
redirecionou a gestão da qualidade para 
um caminho novo e totalmente diferente.

Na preparação para a transição, o 
LRQA pode realizar uma auditoria 
de Gap Analysis em seu sistema para 
determinar quanto trabalho será 
necessário para deixá-lo de acordo 
com a nova norma.

Também oferecemos uma série de 
treinamentos extremamente úteis 
para que você, a sua liderança e seus 
auditores fiquem a par da nova norma 
e prontos para uma transição eficaz 
para a ISO 9001:2015.

Oferecemos:

• Workshop um passo à frente das 
mudanças da ISO 9001:2015

 Curso de interpretação com duração 
de um dia. 

• Preparando seu sistema de 
 gestão para a ISO 9001:2015 - 
 Treinamento Prático
 Curso de implementação com 

duração de de dois dias, direcionado 
para gerentes de sistema de gestão.

07

Visão Geral da ISO 9001:2015      Visão Geral da ISO 9001:2015

As mudanças mais significativas que a ISO 9001:2015 apresenta provêm da adoção do Anexo SL.

Também oferecemos cursos voltados 
para a transição para que seus auditores 
fiquem por dentro dos novos requisitos 
e dos tipos de evidência buscados para 
verificar a conformidade.

Confira:

• ISO 9001:2015 - Treinamento para 
Auditores Internos 

 Curso de um dia para formação de 
auditores internos.

•  ISO 9001:2015 - Treinamento de 
Transição para Auditores Líderes

 Curso de dois dias para aqueles 
que completaram com sucesso o 
treinamento para Auditores Líderes/
Auditores do SGQ com base na ISO 
9001:2008 ou ISO 9001:2000, e que 
querem se atualizar na nova norma, 
incluindo auditores que visam o 
recadastramento em organismos de 
certificação de auditores.

Continuaremos mantendo nossos 
clientes  informados, garantindo que 
nossos cursos permaneçam atuais e 
relevantes.



4         Sistema de gestão da qualidade

4.1      Requisitos gerais

4.2      Requisitos de documentação   

4.2.1   Generalidades

4.2.2   Manual da qualidade

4.2.3   Controle de documentos

4.2.4   Controle de registros

5         Responsabilidade da direção

5.1      Comprometimento da direção

5.2      Foco no cliente

5.3      Política da qualidade

5.4      Planejamento

5.4.1   Objetivos da qualidade

5.4.2   Planejamento do sistema de gestão da 
qualidade

5.5      Responsabilidade, autoridade e comunicação

5.5.1    Responsabilidade e autoridade

5.5.2   Representante da direção

5.5.3   Comunicação interna

5.6      Análise crítica pela direção

5.6.1   Generalidades

5.6.2   Entradas para a análise crítica

5.6.3   Saídas da análise crítica

6          Gestão de recursos

6.1       Provisão de recursos

6.2       Recursos humanos

6.2.1    Generalidades

6.2.2   Competência, treinamento e conscientização

6.3      Infra-estrutura

6.4      Ambiente de trabalho

7 Realização do produto

7.1      Planejamento da realização do produto

7.2      Processos relacionados a clientes

7.2.1   Determinação de requisitos relacionados 
 ao produto

7.2.2   Análise crítica dos requisitos relacionados ao  
ao produto

7.2.3   Comunicação com o cliente

4.4      Sistema de gestão da qualidade e seus processos

4.4      Sistema de gestão da qualidade e seus processos

7.5      Informação documentada

7.5.1   Generalidades

Não é mais um requisito

7.5.2   Criando e atualizando
7.5.3   Controle de informação documentada

7.5.2   Criando e atualizando
7.5.3   Controle de informação documentada

5         Liderança

5.1 Liderança e comprometimento
5.1.1   Generalidades

5.1.2   Foco no cliente

5.2      Política 

6     Planejamento

6.2      Objetivos da qualidade e planejamento para alcançá-los 

6         Planejamento
6.1      Ações para abordar riscos e oportunidades
6.3      Planejamento de mudanças

5         Liderança

5.3      Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais

Não é mais um requisito

7.4      Comunicação

9.3      Análise crítica pela direção 

9.3.1   Análise crítica pela direção 

9.3.2   Entradas de análise crítica pela direção

9.3.3   Saídas de análise crítica pela direção

7.1      Recursos

7.1.1   Generalidades

Título removido
7.1.2   Pessoas
7.2      Competência   

7.2      Competência   

7.2      Competência   
7.3      Conscientização 

7.1.3   Infraestrutura

7.1.4   Ambiente para a operação dos processos

8         Operação

8.1      Planejamento e controle operacionais

8.2      Requisitos para produtos e serviços

8.2.2   Determinação de requisitos relativos a produtos e serviços

8.2.3   Análise crítica de requisitos relativos a produtos e serviços 
 

7.4      Comunicação
8.2.1   Comunicação com o cliente

ISO 9001:2008 ISO 9001:2015

ISO 9001:2008 – ISO 9001:2015
Matriz de Comparação 
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7.3      Projeto e desenvolvimento

7.3.1   Planejamento de projeto e desenvolvimento

7.3.2   Entradas de projeto e desenvolvimento 

7.3.3   Saídas de projeto e desenvolvimento

7.3.4   Análise crítica de projeto e desenvolvimento

7.3.5   Verificação de projeto e desenvolvimento

7.3.6   Validação de projeto e desenvolvimento

7.3.7   Controle de alterações de projeto e 
desenvolvimento

7.4      Aquisição

7.4.1   Processo de aquisição

7.4.2   Informações de aquisição

7.4.3   Verificação do produto adquirido

7.5      Produção e prestação de serviço

7.5.1   Controle de produção e prestação de serviço

7.5.2   Validação dos processos de produção e 
 prestação de serviço

7.5.3   Identificação e rastreabilidade

7.5.4   Propriedade do cliente

7.5.5   Preservação do produto

7.6 Controle de equipamento de monitoramento    
e medição

8.0 Medição, análise e melhoria

8.1  Generalidades

8.2 Monitoramento e medição

8.2.1   Satisfação do cliente

8.2.2   Auditoria interna

8.2.3   Monitoramento e medição de processos

8.2.4   Monitoramento e medição de produto

8.3      Controle de produto não conforme

8.4      Análise de dados

8.5      Melhoria

8.5.1   Melhoria contínua

8.5.2   Ação corretiva

8.5.3   Ação preventiva

8.3   Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços 

8.3      Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços 
8.3.1   Generalidades 
8.3.2   Planejamento de projeto e desenvolvimento

8.3.3   Entradas de projeto e desenvolvimento

8.3.5   Saídas de projeto e desenvolvimento

8.3.4   Controles de projeto e desenvolvimento

8.3.4   Controles de projeto e desenvolvimento

8.3.4   Controles de projeto e desenvolvimento

8.3.6   Mudanças de projeto e desenvolvimento

8.4      Controle de processos, produtos e serviços providos 
externamente  

8.4.1   Generalidades 
8.4.2   Tipo e extensão do controle

8.4.3   Informação para provedores externos

8.6     Liberação de produtos e serviços

8.5      Produção e provisão de serviço

8.5.1   Controle de produção e de provisão de serviço
8.5.5   Atividades pós-entrega

8.5.1   Controle de produção e de provisão de serviço

8.5.2   Identificação e rastreabilidade

8.5.3   Propriedade pertencente a clientes ou provedores externos

8.5.4   Preservação 

7.1.5   Recursos de monitoramento e medição

9.1      Monitoramento, medição, análise e avaliação

9.1.1   Generalidades 

9.1      Monitoramento, medição, análise e avaliação

9.1.2   Satisfação do cliente 

9.2      Auditoria interna 

9.1.1  Generalidades 

8.6      Liberação de produtos e serviços

8.7      Controle de saídas não conformes

9.1.3   Análise e avaliação

10       Melhoria

10.1    Generalidades  
10.3    Melhoria contínua

10.2    Não conformidade e ação corretiva

Cláusula removida

ISO 9001:2008 ISO 9001:2015

ISO 9001:2008 – ISO 9001:2015
Matriz de Comparação 
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1.0  Escopo

1.1  Generalidades

1.1  Generalidades

1.2       Aplicação
4.2.2a  Manual da qualidade

4.1       Requisitos gerais
4.2.2c  Manual da qualidade

5         Responsabilidade da direção

5.1      Comprometimento da direção

5.1      Comprometimento da direção

5.2 Foco no cliente

5.3      Política da qualidade

5.5.1   Responsabilidade e autoridade
5.5.2   Representante da direção

5.4.2   Planejamento do sistema de gestão da qualidade

5.4.2   Planejamento do sistema de gestão da qualidade
8.5.3   Ação preventiva

5.4.1   Objetivos da qualidade

5.4.2   Planejamento do sistema de gestão da qualidade

6          Gestão de recursos

6          Gestão de recursos

6.1       Provisão de recursos

6.1       Provisão de recursos

6.3       Infraestrutura

6.4       Ambiente de trabalho

7.6       Controle de equipamento de monitoramento e medição

Requisito novo

6.2.1   Generalidades
6.2.2   Competência, treinamento e conscientização

6.2.2   Competência, treinamento e conscientização

5.5.3   Comunicação interna
7.2.3   Comunicação com o cliente

4.2      Requisitos de documentação

4.2.1   Generalidades

4.2.3  Controle de documentos
4.2.4   Controle de registros

4.2.3   Controle de documentos
4.2.4   Controle de registros

7          Realização do produto

7.1       Planejamento da realização do produto

7.2       Processos relacionados a clientes

7.2.3   Comunicação com o cliente

7.2.1   Determinação de requisitos relacionados ao produto

ISO 9001:2008

ISO 9001:2015 – ISO 9001:2008
Matriz de Comparação

ISO 9001:2015

4 Contexto da organização

4.1 Entendendo a organização e seu contexto

4.2 Entendendo as necessidades e expectativas de partes 
interessadas

4.3 Determinando o escopo do sistema de gestão da qualidade

4.4 Sistema de gestão da qualidade e seus processos

5 Liderança

5.1 Liderança e comprometimento

5.1.1 Generalidades

5.1.2 Foco no cliente

5.2 Política 

5.3 Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais

6 Planejamento

6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades

6.2 Objetivos da qualidade e planejamento para alcançá-los 

6.3 Planejamento de mudanças

7  Apoio

7.1  Recursos

7.1.1 Generalidades

7.1.2 Pessoas

7.1.3 Infraestrutura

7.1.4 Ambiente para a operação dos processos

7.1.5   Recursos de monitoramento e medição

7.1.6 Conhecimento organizacional

7.2  Competência   

7.3   Conscientização

7.4    Comunicação

7.5   Informação documentada

7.5.1 Generalidades

7.5.2 Criando e atualizando

7.5.3 Controle de informação documentada

8       Operação

8.1    Planejamento e controle operacionais

8.2      Requisitos para produtos e serviços

8.2.1 Comunicação com o cliente

8.2.2 Determinação de requisitos relativos a produtos e serviços
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7.2.2   Análise crítica dos requisitos relacionados ao produto

7.2.2   Análise crítica dos requisitos relacionados ao produto

7.3      Projeto e desenvolvimento

7.3      Projeto e desenvolvimento

7.3.1   Planejamento de projeto e desenvolvimento

7.3.2   Entradas de projeto e desenvolvimento

7.3.4   Análise crítica de projeto e desenvolvimento
7.3.5   Verificação de projeto e desenvolvimento 
7.3.6   Validação de projeto e desenvolvimento

7.3.3   Saídas de projeto e desenvolvimento

7.3.7   Controle de alterações de projeto e desenvolvimento

7.4.1   Processo de aquisição

7.4.1   Processo de aquisição

7.4.1   Processo de aquisição
7.4.3  Verificação do produto adquirido

7.4.2   Informações de aquisição

7.5      Produção e prestação de serviço

7.5.1   Controle de produção e prestação de serviço
7.5.2   Validação dos processos de produção e prestação       

de serviço

7.5.3   Identificação e rastreabilidade

7.5.4  Propriedade do cliente

7.5.5    Preservação do produto

7.5.1   Controle de produção e prestação de serviço

7.3.7   Controle de alterações de projeto e desenvolvimento

8.2.4   Monitoramento e medição de produto
7.4.3   Verificação do produto adquirido

8.3      Controle de produto não conforme

Requisito novo

8      Medição, análise e melhoria

8.1      Generalidades

8.2.1   Satisfação do cliente

8.4       Análise de dados

8.2.2    Auditoria interna

5.6       Análise crítica pela direção

8.5       Melhoria

8.5.1   Melhoria contínua

8.3      Controle de produto não conforme
8.5.2   Ação corretiva

8.5.1   Melhoria contínua

ISO 9001:2008

ISO 9001:2015 – ISO 9001:2008
Matriz de Comparação

ISO 9001:2015

8.2.3  Análise crítica de requisitos relativos a produtos e serviços

8.2.4  Mudanças nos requisitos para produtos e serviços

8.3  Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços

8.3.1  Generalidades

8.3.2  Planejamento de projeto e desenvolvimento

8.3.3  Entradas de projeto e desenvolvimento

8.3.4  Controles de projeto e desenvolvimento

8.3.5  Saídas de projeto e desenvolvimento

8.3.6  Mudanças de projeto e desenvolvimento 

8.4 Controle de processos, produtos e serviços providos 
 externamente

8.4.1   Generalidades

8.4.2   Tipo e extensão do controle

8.4.3  Informação para provedores externos

8.5  Produção e provisão de serviço

8.5.1  Controle de produção e de provisão de serviço

8.5.2  Identificação e rastreabilidade

8.5.3  Propriedade pertencente a clientes ou provedores externos

8.5.4  Preservação

8.5.5  Atividades pós-entrega

8.5.6  Controle de mudanças 

8.6    Liberação de produtos e serviços

8.7  Controle de saídas não conformes

9  Avaliação de desempenho

9.1  Monitoramento, medição, análise e avaliação

9.1.1  Generalidades

9.1.2  Satisfação do cliente

9.1.3  Análise e avaliação

9.2  Auditoria interna

9.3  Análise crítica pela direção 

10  Melhoria

10.1  Generalidades

10.2    Não conformidade e ação corretiva

10.3    Melhoria contínua
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