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CERTIFICAR OU NÃO 
CERTIFICAR?

RESPONDA Rápido,
caro leitor! com a

nbr ISO 9001...

quem recebe o
certificado? é o

produto...

CERTIFICAR OU NÃO 
CERTIFICAR?

...ou a organização?

qual a diferença entre produto
certificado e sistema de gestão

da qualidade certificado?

está confuso?
mas é simples! veja... 

a certificação
de um produto indica
que ele passou por
uma série de testes

e ensaios...

...realizados
por laboratórios
acreditados pelo

Inmetro!
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essa certificação pode
ser compulsória (obrigatória)

ou voluntária (por decisão
do fabricante)!

mas atenção! não existe
certificação de produto com

base na ISO 9000!

a nbr iso 9001:2000
é específica para a certificação

de sistemas de gestão da
qualidade - SGQ!

e significa que a
organização executa

boas práticas
de gestão!

...buscando a satisfação do
cliente!!

ou seja, promove o controle e a
melhoria contínua de todos os

seus processos...
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não?!

PRODUTO

PRODUTO

POLÍTICA DA
QUALIDADE



estando o sgq conforme à norma,
um organismo de certificação

acreditado emite um certificado
de conformidade à
nbr Iso 9001:2000!

as certificações no SBAC são
identificados pela marca do sistema,

que é composta pela marca do Inmetro
e do organismo de certificação

acreditado.

Marca do
Organismo
Acreditado

e atente para a importância de
se buscar a certificação dentro

do sistema brasileiro
de avaliação da    
conformidade!    

a certificação no
âmbito do sbac tem

reconhecimento nacional
e internacional!

e sua organização é beneficiada
pelos acordos internacionais de

reconhecimento mútuo conquistados
pelo Inmetro - acreditador

oficial do brasil!

e atenção: o certificado
emitido em conformidade
com a NBR Iso 9001:2000

não é um selo e não deve
ser afixado ao produto, nem
utilizado como propaganda

em favor do mesmo!

Número do Registro do
Organismo no Inmetro
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a nbr ISO
9001:2000 está

focada na gestão por
processos!

portanto, com a
nbr Iso 9001 quem

recebe o certificado
é a organização!

interessante!
falem mais sobre

essa norma!

ou seja, no planejamento
 e realização de

processos eficazes...

isso quer dizer 
que para se ter
clientes cada

vez mais
satisfeitos...

...que atendam
aos requisitos
dos clientes...

...aumentando
a sua

satisfação!

é preciso identificar seus
requisitos e planejar
processos eficazes...

executar corretamente
os processos, seguindo

os procedimentos...

monitorar, medir e
analisar os resultados...

...e melhorar continua-
mente o sistema!

NBR ISO
9001:
2000
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ENTRADA SAÍDA

REQUISITO

CLIENTE

Missão, Visão,
Valores

Política e Objetivos
da Qualidade

Recursos Informações

Ações

CORRETIVAS

Ações
PREVENTIVAS



FAZER
CERTO DA

1º VEZ!

reduzir custos! aumentar o
desempenho!

ter maior
controle sobre
os resultados!

facilitar a to-
mada de decisões

estratégicas!

aumentar a
confiabilidade

dos processos!

melhorar a Imagem
da organização!

esse é o
ciclo de melhoria
contínua que irá

garantir o aumento
da satisfação dos

clientes!

entendeu por que a 
Iso 9001:2000 é a

norma de sistema de
gestão da qualidade

mais utilizada no
mundo inteiro?!
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Com a NBR ISO 9001, é possível...

ABAIXO O
DESPERDÍCIO

XÔ,

RETRABALHO!

RESULTADOS

FAZER
CERTO DA

1º VEZ!



Incrementar as
exportações...

e otimizar todo o
potencial dos seus
recursos humanos!

...e as vendas
no comércio

interno!

para isso,
a empresa
deverá...

dessa forma, é
possível criar uma visão
sistêmica, integrando os
processos e otimizando

os resultados!!

e aí, leitor,
vai aproveitar

a oportunidade,
ou vai esperar a

concorrência
sair na
frente?

Definir seus Objetivos e Metas da Qualidade.

Definir sua Política da Qualidade.

Identificar seus Processos.

Mostrar a relação entre eles.

Definir como cada Processo vai funcionar.

Definir como os Resultados serão medidos.
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MADE INBRAZIL



eu, hein! vou atrás
desse sistema
agora mesmo!

eu já perdi 6
pedidos pra concorrentes
menores só porque eles

tinham essa tal
Iso 9001!

é... não dá mais pra
resistir... onde podemos

adquiri-la por um
preço razoável?

infelizmente,
não é assim que se

consegue a certificação
de um Sistema de Gestão

da qualidade...

a implantação da
nbr ISo 9001:2000 é uma

decisão estratégica, que 
deve ser adotada somente após
a alta direção estar convicta da
sua importância e dos esforços

que isso naturalmente
irá demandar! 

não?!

depois, é preciso analisar se sua
organização tem recursos financeiros,
tempo, informações e, principalmente,

pessoal capacitado para isso.

caso contrário, uma alternativa
é contratar uma consultoria
especializada e confiável por
sua competência no mercado!
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COMPROMETIMENTO



e como se 
faz isso?

veja algumas 
recomendações úteis:

verifique com amigos, 
clientes ou fornecedores 
quem já contratou! uma 
indicação, nesse caso, 

é uma boa pedida!

selecione de 3 a 4 empresas
de consultoria e solicite visita
para esclarecimentos sobre
metodologias e experiências

na atividade.

solicite propostas com 
detalhamento técnico 
e com cronogramas 

bem definidos.

antes de formalizar 
o contrato, discuta prazos 
de execução de projetos,
preços e leve em conta 

a relação 
custo/benefício.
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Para isso, verifique se o consultor demonstrou 
entender sua organização e se sua proposta 
técnica específica foi feita sob medida, consi-
derando as características da sua organização.

Verifique se as atividades de treinamento 
(conteúdo dos cursos), consultoria (métodos 
de orientação) e auditorias estão bem claras 
e definidas.

Verifique se há um cronograma de atividades
com carga horária e períodos de execução
bem definidos.

Verifique a competência dos consultores, 
instrutores e auditores que atuarão no projeto
(formação, treinamento, habilidade e experi-
ências comprovadas).

Avalie a capacidade do consultor em motivar 
as pessoas (da reunião) e o seu conhecimento 
sobre as vantagens que sua implementação 
irá trazer para sua organização.

Avalie a experiência da consultoria através
de trabalhos já realizados (com começo, meio
e fim) ou através de organizações do mesmo
ramo que a sua.

PROPOSTATÉCNICA

PROPOSTATÉCNICA



lembre-se: a qualidade dos
serviços prestados por
uma consultoria depende

muito da forma de
contratação.

por isso, verifique se
o contrato deixa claro os 

objetivos, a abrangência dos 
serviços, os recursos envolvidos,

preço, prazos e forma 
de pagamento.

e nunca desista do 
controle das decisões em 

sua organização. você e sua 
equipe são as pessoas 
que mais entendem do 
seu negócio e serão
avaliadas por isso.

acompanhe de perto o 
andamento dos trabalhos 
e monitore os resultados

obtidos.

atenção na hora de contratar
serviços de treinamento, onde o 
instrutor deve demonstrar a sua
competência! recomenda-se cursos

acreditados no SBAC!

na hora de contratar um organismo de certificação, que deve ser acreditado no
Inmetro, solicite ao mesmo que demonstre a competência de seus auditores!

Para maiores informações sobre Organismos de Certificação, clique www.inmetro.gov.br/lista xxxxzzzzz.yyyyy

CONSULTORIA
TREINAMENTO
ACREDITADO

IMPLEMEN-
TAÇÃO

ORGANISMO DE
CERTIFICAÇÃO
ACREDITADO

CERTIFICADO
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CONTRATO

  
O

BJETIVO

RESULTADOS
"AUDITOR

LÍDER"

MANUAL
DA

QUALIDADE
CERTIFICADO

ISO 9001:2000

Marca do

Organismo

Acreditado

Número do Registro do

Organismo no Inmetro



e caso você deseje ou precise fazer alguma reclamação sobre...

CONSULTORIAS

SERVIÇOS DE
TREINAMENTO

ORGANISMOS
DE

CERTIFICAÇÃO
ACREDITADOS

Entre em contato com o Procon do seu estado.

Entre em contato com o Inmetro pelo telefone 
0300 789-1818 ou acesse www.inmetro.gov.br/ouvidoria

Os Organismos de Certificação Acreditados devem
dispor de mecanismos para tratamento das reclamações 
e deve ser utilizado esse canal. Em segunda instância, 
aciona-se o Inmetro.

essas são
apenas algumas dicas

e esclarecimentos sobre a
certificação conforme os

requisitos da nbr
Iso 9001:2000!

o importante é
que você perceba que

clientes satisfeitos
dependem da qualidade
de nossos processos!

e que um sistema de
gestão da qualidade

baseado na nbr ISo 9001 é
uma excelente oportunidade

de se conseguir isso!

afinal, se hoje
sua empresa já

é forte...

fim

...Imagine
certificada

conforme os
requisitos da nbr

ISO 9001:2000!
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