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Prefácio Nacional   

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalização. As 

Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNTICB), 

dos Organismos de Normalização Setorial (ABNTIONS) e das Comissões de Estudo Especiais 

Temporárias (ABNTICEET), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas por 

representantes dos setores envolvidos, delas fazendo parte: produtores, consumidores e neutros 

(universidades, laboratórios e outros).  

Os Documentos Técnicos ABNT são elaborados conforme as regras da Diretivas ABNT, Parte 2.  

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) chama atenção para a possibilidade de 

que alguns dos elementos deste documento podem ser objeto de direito de patente. A ABNT 

não deve ser considerada responsável pela identificação de quaisquer direitos de patentes.  

A ABNT NBR ISO 10019 foi elaborada no Comitê Brasileiro da Qualidade (ABNTICB-25), pela 

Comissão de Estudo de Tecnologia de Apoio (CE-25:000.03). O Projeto circulou em Consulta 

Nacional conforme Edital nW7, de 21.06.2007 a 20.07.2007, com o número de Projeto 

25:000.03-006.  

Esta Norma é uma adoção idêntica, em conteúdo técnico, estrutura e redação, a ISO 

10019:2005, que foi elaborada pelo Comitê Técnico Quality Management and Quality Assurance 

(ISOTTC 176) Subcomite Supporting Technologies (SC 3) conforme ISOIIEC Guide 21-1 :2005.            
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Introdução   

Algumas organizações preferem confiar em seu próprio pessoal na implantação de um sistema 

de gestão da qualidade, mas algumas usam os serviços de consultores externos. A seleção de 

um consultor por uma organização é importante para assegurar que o sistema de gestão da 

qualidade resultante é capaz de satisfazer os objetivos planejados da organização, na forma 

mais eficiente e eficaz. Mesmo nos casos onde se usam os serviços de um consultor de sistema 

de gestão da qualidade, o envolvimento e compromisso da Alta Direção da organização são 

fatores-chave para a implantação de um sistema de gestão da qualidade.  

Esta Norma visa orientar sobre os fatores que são levados em consideração durante a seleção 

de um consultor de sistema de gestão da qualidade. Esta Norma pode ser usada por 

organizações na seleção de um consultor de sistema de gestão da qualidade que seja capaz de 

satisfazer as necessidades específicas e as expectativas e objetivos da organização na 

implantação do sistema de gestão da qualidade. Ela pode, adicionalmente, ser usada:  

a) pelos consultores de sistema de gestão da qualidade como diretriz para a consultoria de 

sistema de gestão da qualidade, e  

b) pelas organizações de consultoria para a seleção de consultores de sistema de gestão da 

qualidade.                  
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Diretrizes para a seleção de consultores de sistemas de gestão da 

qualidade e uso de seus serviços   

1 Escopo 

Esta Norma fornece orientação para a seleção de consultores de sistema de gestão da 

qualidade e o uso de seus serviços. Esta Norma tem como objetivo auxiliar as organizações na 

seleção de consultores de sistema de gestão da qualidade. Ela orienta o processo de avaliação 

de competência de um consultor de sistema de gestão da qualidade e dá a confiança de que as 

necessidades e expectativas da organização com relação aos serviços do consultor serão 

satisfeitas.  

NOTA 1: Esta Norma não é para ser usada com propósitos de certificação. 

NOTA 2: Esta Norma é direcionada para a implantação de um sistema de gestão da qualidade, 

mas, ao mesmo tempo, poderia ser usada, com a adaptação adequada, para a implantação de 

quaisquer outros sistemas de gestão.   

2 Referência normativa 

O documento relacionado a seguir é indispensável à aplicação desta Norma. Para referências 

datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as 

edições mais recentes do referido documento (incluindo quaisquer emendas). 

- ABNT NBR ISO 9000:20051 -  Sistemas de gestão da qualidade - Fundamentos e vocabulário   

1 NOTA DA TRADUÇÃO: Considerando que esta Norma foi revisada pela ISO em 2005 e adotada pela ABNT como 

ABNT NBR ISO 9000:2005, foi utilizada a Norma Brasileira publicada em 2005.    
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3 Termos e definições 

Para os efeitos desta Norma, aplicam-se os termos e definições da ABNT NBR ISO 9000 e os 

seguintes:  

3.1 Implantação do sistema de gestão da qualidade: processo de estabelecimento, 

documentação, implementação, manutenção e melhoria contínua do sistema de gestão da 

qualidade.  

NOTA: A implantação do sistema de gestão da qualidade pode incluir: 

a) a identificação dos processos necessários para um sistema de gestão da qualidade e sua aplicação por toda a 

organização; 

b) a determinação da seqüência e interação dos processos identificados; 

c) a determinação de critérios e métodos necessários para assegurar que a operação e o controle dos processos 

identificados são eficazes; 

d) a garantia da disponibilidade de recursos e informação necessária para apoiar a operação e monitoramento dos 

processos identificados; 

e) o monitoramento, medição e análise dos processos identificados; 

f) a implementação de ações necessárias para alcançar os resultados planejados e a melhoria continua dos 

processos identificados.  

3.2 Consultor de sistema de gestão da qualidade: pessoa que auxilia a organização na 

implantação do sistema de gestão da qualidade, dando assessoramento 

ou informação.   

NOTA 1: O consultor pode também auxiliar em partes de implantação de um sistema de gestão da qualidade. 

NOTA 2: Esta Norma fornece orientação de como distinguir um consultor de sistema de gestão da qualidade 

competente de outro que não o seja.     
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4 Seleção de um consultor de sistema de gestão da qualidade 

4.1 Entrada para o processo de seleção  

4.1.1 Necessidades e expectativas da Organização: 

Durante a seleção de um consultor de sistema de gestão da qualidade, convém que a 

organização identifique suas necessidades e expectativas com relação ao consultor de sistema 

de gestão da qualidade, levando em conta seus objetivos gerais para a implantação de um 

sistema de gestão da qualidade. Convém que a Alta Direção seja envolvida no processo de 

avaliação e seleção do consultor do sistema de gestão da qualidade.  

4.1.2 Função do consultor: 

Convém que o processo de seleção leve em consideração a função do consultor de sistema de 

gestão da qualidade na implantação do sistema de gestão da qualidade (ver Anexo A). A função 

de consultor em geral inclui o seguinte: 

a) auxiliar a organização de forma a assegurar que o projeto e a implementação do sistema de 

gestão da qualidade sejam adequados a cultura da organização, as suas características, nível 

de educação e ambiente de negócio específico; 

b) ilustrar os conceitos relacionados com a gestão da qualidade de uma forma clara e 

compreensível para toda a organização, prestando atenção especial a compreensão e adoção 

de princípios de gestão da qualidade; 

c) comunicar-se com todas as pessoas pertinentes, em todos os níveis, envolvendo-as 

ativamente na implantação do sistema de gestão da qualidade; 

d) assessorar e apoiar a organização na identificação dos processos apropriados necessários 

para seu sistema de gestão da qualidade e definir a importância relativa, seqüência e interação 

destes processos; 

e) auxiliar a organização na identificação de necessidades de documentação essencial para 

assegurar a eficácia do planejamento, operação e controle de seus processos; 

f) avaliar a eficácia e eficiência dos processos do sistema de gestão da qualidade para estimular 

a organização a procurar por oportunidades de melhoria; 
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g) auxiliar na promoção de uma abordagem por processo e na melhoria contínua do sistema de 

gestão da qualidade dentro da organização; 

h) auxiliar na identificação das necessidades de treinamento para habilitar a organização a 

manter o sistema de gestão da qualidade; 

i) auxiliar a organização, onde for aplicável, a identificar o relacionamento entre seu sistema de 

gestão da qualidade e qualquer outro sistema de gestão pertinente (por exemplo, ambienta1 ou 

saúde e segurança ocupacional) e facilitar a integração de tais sistemas.  

4.1.3 Avaliação da competência do consultor: 

Quando se avalia a competência e adequação de um consultor, convém que seja dada a devida 

consideração: 

a) aos atributos pessoais (ver 4.2.2), 

b) a educação pertinente (ver 4.2.3), 

c) ao conhecimento e habilidades necessárias para satisfazer os objetivos globais da 

organização para o sistema de gestão da qualidade (ver 4.2.3,4.2.4 e 4.2.5), 

d) a experiência de trabalho (ver 4.2.6), e 

e) ao comportamento ético (ver 4.3).  

4.2 Competência do consultor: 

4.2.1 Generalidades 

Ao selecionar um consultor de sistema de gestão da qualidade, convém que a organização 

avalie se o consultor possui a competência apropriada para o escopo de serviços de consultoria 

a serem fornecidos. O conceito da competência de um consultor de sistema de gestão da 

qualidade está ilustrado na Figura 1.  

NOTA: Competência é definida na ABNT NBR ISO 9000 como a capacidade demonstrada para aplicar 

conhecimento e habilidades.      
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Competência 

             

Figura 1 - Conceito de competência de um consultor de um sistema de gestão da qualidade  

4.2.2 Atributos pessoais 

Os atributos pessoais contribuem para o bom desempenho de um consultor de sistema de 

gestão da qualidade. Convém que um consultor de sistema de gestão da qualidade seja 

a) ético: justo, verdadeiro, sincero, honesto e discreto; 

b) observador: constante e ativamente consciente dos valores e cultura organizacionais, dos 

arredores físicos e atividades; 

c) perceptivo: consciente e capaz de entender a necessidade de mudança e melhoria; 

d) versátil: capaz de adaptar-se a situações diferentes e de fornecer soluções alternativas e 

criativas; 

e) tenaz: persistente, focado no alcance de objetivos; 

f) decisivo: capaz de alcançar, em tempo oportuno, conclusões baseadas em raciocínio lógico e 

análise; 

g) autoconfiante: capaz de agir e funcionar independentemente enquanto interage de forma 

eficaz com outros; 
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h) comunicativo: capaz de ouvir e interagir de forma eficaz com todos os níveis de uma 

organização com confiança e sensibilidade quanto a sua cultura; 

i) prático: realista e flexível, com boa gestão de tempo; 

j) responsável: capaz de assumir responsabilidade por suas ações; 

k) facilitador: capaz de auxiliar a gestão de uma organização e de seus empregados através da 

implantação do sistema de gestão da qualidade.  

4.2.3 Educação, conhecimento e habilidades 

Convém que os consultores de sistema de gestão da qualidade tenham a educação apropriada 

necessária para adquirir o conhecimento e as habilidades pertinentes para os serviços de 

consultoria a serem fornecidos. Um exemplo típico é mostrado no Anexo B.  

NOTA:  Neste contexto, conhecimento e habilidades estão relacionadas a habilidade acadêmica em geral, como 

habilidade lingüística e conhecimento básico de ciências e humanidades.  

4.2.4 Conhecimento e habilidades específicas para gestão da qualidade 

4.2.4.1 Normas pertinentes: Convém que os consultores de sistema de gestão da qualidade 

sejam capazes de compreender e aplicar Normas pertinentes que possam afetar a organização, 

como, por exemplo, 

- ABNT NBR ISO 9000, Sistemas de gestão da qualidade - Fundamentos e vocabulário, 

- ABNT NBR ISO 9001, Sistemas de gestão da qualidade - Requisitos, 

- ABNT NBR ISO 9004, Sistemas de gestão da qualidade - Diretrizes para melhorias no 

desempenho, 

- ABNT NBR ISO 19011, Diretrizes para auditorias de sistema de gestão da qualidade e/ou 

ambiental 

- outras Normas pertinentes relacionadas na Bibliografia. 

Além disso, convém que o consultor tenha conhecimento de outras normas que são necessárias 

para os serviços de consultoria.   
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NOTA: Os exemplos típicos incluem: 

a) normas especificas do setor, 

b) normas de sistemas de controle de medição, 

c) normas de acreditação, 

d) normas de avaliação da conformidade, 

e) normas de produtos, 

f) normas de gestão da garantia de funcionamento, e 

g) normas relacionadas aos aspectos de segurança. 

Convém que os consultores de sistema de gestão da qualidade tenham também conhecimento 

dos documentos de orientação ISO desenvolvidos como parte da introdução sobre a família ISO 

9000 e do pacote de apoio.  

4.2.4.2 Sistemas de acreditação e registro/certificação nacional e internacional 

Convém que os consultores de sistemas de gestão da qualidade tenham conhecimento geral 

sobre:  

a) a normalização, sistemas de certificação e acreditação, nos níveis nacional e internacional, e 

os requisitos para certificação de tais sistemas (por exemplo, ABNT ISO/IEC Guia 62), e  

b) os processos e procedimentos para certificação nacional de produtos, sistemas e pessoal.  

4.2.4.3 Princípios gerais de gestão da qualidade, metodologias e técnicas 

Convém que os consultores de sistema de gestão da qualidade tenham conhecimento e sejam 

capazes de aplicar princípios da qualidade, metodologias e técnicas apropriados.  

A relação seguinte indica quais os campos onde a experiência do consultor e suas habilidades 

podem ser valiosas: 

a) princípios de gestão da qualidade; 

b) ferramentas e técnicas para melhoria contínua; 

c) técnicas estatísticas apropriadas; 

d) técnicas e metodologias de auditoria; 

e) princípios sobre aspectos econômicos da qualidade; 

f) técnicas para trabalho em equipe; 
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g) metodologia PDCA (Plan-Do-Check-Act  / Planejar-Fazer-Checar-Agir); 

h) metodologia de definição de política; 

i) técnicas de mapeamento de processo; 

j) técnicas para solução de problemas; 

k) técnicas para monitoramento da satisfação do cliente/funcionário; 

I) técnicas de dar ou sugerir idéias em debate livre.  

4.2.5 Conhecimento e habilidades específicos para a organização 

4.2.5.1 Requisitos estatutários e regulamentares 

O conhecimento dos requisitos estatutários e regulamentares pertinentes as atividades da 

organização e para o escopo do trabalho do consultor é essencial para a consultoria de sistema 

de gestão da qualidade. Entretanto, convém não esperar que os consultores de sistema de 

gestão da qualidade tenham experiência da aplicação deste conhecimento antes de iniciar seus 

serviços. Convém que o conhecimento pertinente nesta área inclua os requisitos estatutários e 

regulamentares para o produto da organização como é requerido, por exemplo, pela ABNT NBR 

ISO 9001.  

4.2.5.2 Requisitos de produto, de processo e organizacional 

Convém que os consultores de sistema de gestão da qualidade tenham conhecimento razoável 

dos produtos da organização, seus processos e expectativas dos clientes, antes de iniciar seus 

serviços de consultoria, e compreendam os fatores-chave pertinentes ao setor do produto no 

qual a organização opera. Convém que eles sejam capazes de aplicar este conhecimento 

a) para identificar as características-chave dos processos da organização e produtos 

relacionados; 

b) para entender a seqüência e interação dos processos da organização e seu efeito no 

atendimento aos requisitos do produto; 

c) para compreender a terminologia do setor no qual a organização opera; 

d) para entender a natureza da estrutura, funções e relacionamentos dentro da organização; 

e) para compreender a conexão estratégica entre os objetivos do negócio e as necessidades de 

recursos de competência. 
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4.2.5.3 Práticas de gestão 

Convém que os consultores de sistema de gestão da qualidade tenham conhecimento de 

práticas de gestão pertinentes para compreender como o sistema de gestão da qualidade 

integra e interage com o sistema de gestão global da organização, incluindo seus recursos 

humanos, e como isto será utilizado para assegurar os objetivos da organização. Em alguns 

casos, podem ser exigidas competências adicionais para satisfazer as necessidades da 

organização, suas expectativas e objetivos globais para seu sistema de gestão da qualidade, 

tais como negócio e planejamento estratégico, gestão de risco e ferramentas e técnicas para 

melhoria do negócio (ver Anexo B).  

4.2.6 Experiência de trabalho 

Convém que o consultor de sistema de gestão da qualidade tenha experiência de trabalho 

pertinente nos aspectos gerenciais, profissionais e técnicos dos serviços de consultoria a serem 

fornecidos. Esta experiência de trabalho pode envolver o exercício de julgamento, solução de 

problemas e comunicação com todas as partes interessa das (ver Anexo B). 

Referências verificáveis quanto a experiência de trabalho e realizações passadas são 

importantes e convém que estejam disponíveis para a organização. A experiência pertinente do 

consultor pode incluir a combinação de um ou mais dos seguintes quesitos: 

a) experiência prática de trabalho; 

b) experiência em gerência; 

c) experiência em gestão da qualidade; 

d) experiência em auditoria de sistema de gestão da qualidade; 

e) experiência em implementação de um sistema de gestão da qualidade, em uma ou mais das 

seguintes capacidades: 

1) fornecendo serviços de consultoria; 

2) como representante da gerência de um sistema de gestão da qualidade; 

3) atuando em função relacionada com a gestão da qualidade.    
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4.2.7 Manutenção e melhoria de competência 

Convém que o consultor de sistema de gestão da qualidade mantenha e melhore sua 

competência através de meios tais como experiência de trabalho adicional, auditorias, 

treinamento, educação continuada, auto-estudo, tutoria, participando de reuniões profissionais, 

seminários e conferências ou outras atividades pertinentes. Convém que o desenvolvimento 

profissional contínuo esteja de acordo com as necessidades da organização, o fornecimento de 

serviços de consultoria de sistemas de gestão da qualidade, as normas e quaisquer outros 

requisitos pertinentes.  

NOTA Isto pode ser obtido através de associação e contínuo desenvolvimento pessoal comprovado em uma 

entidade, organização ou instituto profissional pertinente, com poderes regulamentares ou disciplinares.  

4.3 Considerações éticas 

Convém que a organização considere os seguintes tópicos éticos quando selecionar um 

consultor de sistema de gestão da qualidade. Convém que o consultor: 

a) evite ou declare qualquer conflito de interesse que possa afetar o trabalho a ser executado, 

b) mantenha a confidencialidade da informação fornecida ou adquirida da organização, 

c) mantenha a independência com relação a organismo de certificação/registro de sistema de 

gestão da qualidade ou acreditação, 

d) mantenha a imparcialidade na seleção pela organização de organismos de 

certificação/registro, 

e) proveja estimativas de custo realistas para os serviços de consultoria executados, 

f) não crie dependência desnecessária de seus serviços, e 

g) não ofereça serviços para os quais não possua a devida competência.       
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5 Uso dos serviços de consultoria de sistema de gestão da qualidade 

5.1 Serviços de consultoria 

A organização pode usar serviços de consultoria para auxiliar em uma ou mais das seguintes 

atividades dentro da implantação do sistema de gestão da qualidade (ver A.2): 

 

definição de objetivos e requisitos; 

 

avaliação inicial; 

 

planejamento; 

 

projeto e desenvolvimento; 

 

implementação; 

 

avaliação; 

 

manutenção e treinamento contínuos; 

 

melhoria.  

5.2 Contrato para serviços de consultoria 

Convém que a organização assegure que tem um contrato com um consultor de sistema de 

gestão da qualidade que defina claramente o escopo do trabalho (incluindo resultados), que 

possua marcos realistas e tenha um custo-benefício para a organização (ver A.l). Ao ser 

formalizado um contrato, convém que as atividades (ver A.2) sejam consideradas como a seguir: 

a) estabelecer objetivos contratuais acordados que sejam específicos, mensuráveis, 

alcançáveis, realistas e com prazo definido; 

b) estabelecer um plano de contrato detalhado com marcos e resultados combinados; 

c) comunicar o plano a todas as partes interessadas; 

d) identificar as necessidades de treinamento de empregados pertinentes, de forma que eles 

possam conduzir a avaliação, manutenção e melhoria contínua do sistema de gestão da 

qualidade; 

e) implementar o plano; 

f) monitorar e avaliar a eficácia do plano e implementar ações não programadas, conforme 

apropriado; 

g) assegurar que os marcos acordados sejam satisfeitos ou redefinidos; 

h) definir um processo para aprovar os resultados do contrato. 
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É conveniente que sejam realizadas reuniões para avaliar o progresso na implementação do 

sistema e o desempenho do consultor. Convém que em cada uma dessas reuniões seja 

analisado criticamente o progresso, em termos do plano e do orçamento para as atividades de 

implantação do sistema de gestão da qualidade. Convém que os relatórios documentados de 

progresso sejam submetidos a Alta Direção.  

5.3 Considerações úteis para serviços de consultoria 

Convém que a organização considere no processo de uso de serviços de consultoria de sistema 

de gestão da qualidade o seguinte: 

a) que o sistema resultante não gere administração e documentação desnecessárias; 

b) que o sucesso de um sistema de gestão da qualidade dependa principalmente do 

envolvimento e compromisso da Alta Direção e não do consultor somente; 

c) que a organização designe um membro da equipe (em geral a pessoa que no final assegure 

que o sistema de gestão da qualidade está mantido) para coordenar e monitorar as atividades 

do consultor; 

d) que os empregados sejam envolvidos em todos os níveis, de forma a integrar o sistema de 

gestão da qualidade dentro das operações globais da organização; 

e) que o consultor receba o poder de interagir com a gerência da organização e seus 

empregados em todos os níveis, de forma a avaliar os processos da organização; 

f) que mesmo que a consultoria de sistema de gestão da qualidade seja em resposta aos 

requisitos contratuais ou de mercado, existe uma oportunidade para o uso do sistema de gestão 

da qualidade implantado como uma ferramenta de gestão eficiente e eficaz; 

g) que exista um potencial para que o sistema de gestão da qualidade forneça uma base para 

melhoria continua do desempenho da organização; 

h) que os serviços de consultoria sejam compatíveis com a cultura da organização, a 

competência de seus empregados e processos e/ou documentação existente.   
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Anexo A 

(informativo)  

Atividades típicas de consultores de sistema de gestão da qualidade 

 

A.1  Avaliação inicial e preparação de uma proposta:  

A 1.1 É conveniente que a avaliação inicial e o estabelecimento de um contrato incluam 

tipicamente o seguinte: 

a) identificação das necessidades, requisitos e objetivos da organização como apresentados por 

sua Alta Direção; 

b) avaliação inicial das necessidades identificadas, requisitos e objetivos da organização com 

respeito a: 

1) requisitos pertinentes do cliente, 

2) conformidade com requisitos de normas pertinentes, 

3) conformidade de requisitos estatutários e regulamentares pertinentes, 

4) métodos gerencias e operacionais atuais, e 

5) estabelecimento da diferença entre a situação atual da organização e os objetivos 

identificados a serem alcançados; 

c) documentação das atividades necessárias para atingir a conformidade do sistema de gestão 

da qualidade com as necessidades, requisitos e objetivos, conforme definido em a) e 

estabelecido por b) 4); 

d) preparação e apresentação de uma proposta para a execução das atividades, como definido 

em c), a Alta Direção, como base para o contrato.  

A.1.2 Convém que os contratos incluam, em linguagem clara, cláusulas sobre: 

a) o escopo da atividade de consultoria de sistema de gestão da qualidade, 

b) o planejamento das atividades de implantação do sistema de gestão da qualidade, 

c) o compromisso da organização e do consultor, seus papéis, responsabilidades e resultados, 
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d) compromisso dos recursos internos da organização, 

e) os custos da organização necessários para apoiar as atividades de consultoria, 

f) os métodos de monitoramento, 

g) como serão gerenciadas alterações ao contrato, 

h) confidencialidade, 

i) normas aplicáveis, 

j) marcos / datas de entrega, 

k) condições de pagamento, e 

I) o prazo.  

A.2 Exemplo de implantação de um sistema de gestão da qualidade: 

Ver Tabela A.1. A Tabela A.2 fornece um exemplo de apoio a implementação.  

Tabela A.1 - Atividades da implantação do sistema de gestão da qualidade 

Descrição da atividade Responsabilidades 

1. Informação para a Alta Direção dos requisitos principais da 

norma pertinente do sistema de gestão da qualidade e os papéis da 

organização e do consultor no projeto e desenvolvimento do 

sistema de gestão da qualidade. 

Consultor 

2. Análise das necessidades e expectativas dos clientes da 

organização e de outras partes interessadas. 

NOTA Os resultados da avaliação inicial são geralmente usados: 

a) para estabelecer os pontos fortes e fracos da organização, suas oportunidades 

e ameaças, 

b) para entender e ajudar a definir sua política e objetivos da qualidade, 

c) como uma base uma para planejamento do sistema de gestão da qualidade, 

d) para avaliar a disponibilidade de recursos necessários para implementar o 

sistema de gestão da qualidade, 

e) como uma base para a auditoria inicial, e 

f ) para o estabelecimento de objetivos mensuráveis.  

Alta Direção da 

organização (o consultor 

pode prover assessoria)  
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3. Designação de um representante da Direção e o estabelecimento 

de definições da política, objetivos e compromissos para a 

qualidade. 

Referência de tais objetivos aos níveis e funções apropriados 

dentro da organização. 

Alta Direção da 

organização (o consultor 

pode prover assessoria) 

4. Análise profunda da estrutura organizacional, processos, canais 

de comunicação e interfaces existentes. 

Identificação dos processos e responsabilidades necessários para 

alcançar os objetivos da qualidade. 

Definição da seqüência e interações entre tais processos. 

Representante da 

Direção e consultor, com 

a cooperação das 

pessoas encarregadas 

das várias funções dentro 

da organização 

5. Estabelecimento de um plano para definir a arquitetura do 

sistema de gestão da qualidade e para identificar e desenvolver os 

procedimentos necessários para o sistema de gestão da qualidade. 

Convém que sejam definidos no plano a avaliação do progresso e a 

qualidade das ações implementadas e marcos apropriados. As 

avaliações podem se referir a: 

a) consistência entre o que foi preparado e desenvolvido e os 

objetivos contratuais 

b) progresso do trabalho, e 

c) satisfação da organização (com relação aos serviços providos 

pelo consultor de sistema de gestão da qualidade). 

Representante da 

Direção e consultor  

6. Análise crítica dos resultados da análise executada e do plano 

preparado previamente. 

Alta Direção da 

organização e consultor 

7. Identificação dos recursos internos necessários para alcançar os 

objetivos da qualidade da organização. 

Organização (consultor 

pode fornecer assessoria)

 

8. Treinamento das pessoas responsáveis por desenvolver 

atividades para a implantação do sistema de gestão da qualidade e 

dos outros empregados ("facilitadores") da organização envolvidos. 

Representante da 

Direção e consultor  
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9. Identificação e definição dos processos, inter-relação dos 

processos e preparação dos 

procedimentos necessários, incluindo procedimentos de 

manutenção de registros. 

Representante da 

Direção (consultor pode 

fornecer assessoria) 

10. Alinhamento dos processos e procedimentos pertinentes para 

evitar quaisquer inconsistências, lacunas e sobreposições. 

Representante da 

Direção e consultor 

11. Elaboração da versão final do manual da qualidade. Representante da 

Direção (consultor pode 

fornecer assessoria) 

12. Treinamento de todo o pessoal envolvido com o sistema de 

gestão da qualidade. 

Consultor e representante 

da Direção, ou 

representante da Direção 

com a assessoria 

do consultor. O 

treinamento também 

pode ser feito por outras 

fontes competentes. a 

Implementação do 

sistema de gestão da 

qualidade. Organização 

(consultor pode fornecer 

assessoria) 

 

Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade 
Organização (consultor 

pode fornecer assessoria)

 

NOTA Acima da seta, cessam as atividades do consultor. Depois da seta, inicia a implementação do sistema de 

gestão da qualidade pela organização. 
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Tabela A.2 - Apoio para implementação de um sistema de gestão da qualidade  

Descrição da atividade Responsabilidade 

1 .Treinamento de auditores internos, enfatizando conceitos de 

auditoria, desenvolvimento de questões de auditoria e preparação 

de relatório de auditoria e outros treinamentos requeridos. 

Consultor (ou outros 

organismos de treinamento 

indicados pela 

organização) 

2. Desenvolvimento de um programa para auditorias internas. Representante da Direção 

e consultor 

3. Participação em uma série inicial de auditorias internas, junto 

com auditores internos, para provê-los com treinamento adicional 

(incluindo a elaboração de relatórios de auditoria e relatórios de 

não-conformidade) e assessoria na formalização das não-

conformidades detectadas e suas causas. 

Consultor 

4. Auxiliar a Alta Direção na condução da gestão eficaz das 

reuniões de análise crítica. 
Consultor 

5. Auxiliar em qualquer dificuldade de implementação, focalizando 

em ações corretivas e em ações preventivas, incluindo não-

conformidades detectadas como resultado de uma auditoria. 

Consultor 

6. Melhoria contínua do processo de implementação. Alta Direção da 

organização (consultor 

pode fornecer assessoria) 

7. Informações sobre tópicos de certificação, se exigido, incluindo 

pré-auditoria ou auditoria de certificação. 
Consultor 
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Anexo B 

(informativo)  

Avaliação de consultores de sistema de gestão da qualidade 

 

B.1 Exemplo de educação e experiência de trabalho para um consultor de sistema de 

gestão da qualidade. 

A organização pode usar a educação e experiência de trabalho mostrada na Tabela B.l como um 

modelo para selecionar consultores de sistema de gestão da qualidade. Esta tabela é somente 

um exemplo. Ela não é apropriada para as circunstâncias e pode depender do escopo das 

atividades da implantação do sistema de gestão da qualidade. Em alguns casos, competências 

adicionais podem ser exigidas (ver 4.2).  

Tabela B.1 - Educação e experiência de trabalho de um consultor de sistema de gestão da 

qualidade. 

Segmentos de 

experiência de 

trabalho 

Educação e Experiência do Trabalho a

 

Complexidade de implementação de sistema de gestão da qualidade 

                  -                                                                              + 

Experiência de trabalho 

total 

(ver Nota 1) 

Aceitável menor 

número de anos 

4 anos para pessoa com nível 

superior (ver Nota 2) ou 6 anos 

para pessoas graduadas com o 

médio completo (ver Nota 3) 

Aceitável maior 

número de anos 

Experiência de trabalho 

total em gestão da 

qualidade 

Aceitável menor 

número de anos 
No mínimo 2 anos 

Aceitável maior 

número de anos 

Experiência na 

implementação de um 

sistema de gestão da 

qualidade 

Aceitável menor número 

de implementação 

No mínimo três implementações 

de sistema de gestão da 

qualidade completas com 

participação adequada 

Aceitável maior 

número de 

implementações  

a

 

Educação e experiência especificada não são requisitos e não são pretendidas para o propósito de certificação.  

Organizações podem decidir usá-las como requisitos. 
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NOTA 1 É essencial que a experiência do consultor seja pertinente a implantação de sistema de gestão da 

qualidade.  

NOTA 2 Educação universitária (superior) é uma parte do sistema nacional de educação e vem depois da 

educação de nível médio, com uma duração de no mínimo três anos.  

NOTA 3 Educação secundária (conforme descrito pela ISO, corresponde, no país, aos 6 , 7 ,8

 

e 9

 

anos do nível 

fundamental, completados com os três anos de nível médio) e é uma parte do sistema nacional de educação e vem 

depois do 6

 

nível do fundamental. 

 

B.2 Avaliação das referências do consultor 

Convém que a avaliação seja baseada no exame de evidência objetiva e inclua o seguinte: 

a) referências de trabalho anteriores; 

b) publicação de livros e artigos que abordem a gestão da qualidade; 

c) referências sobre ética profissional; 

d) documentação de sistema de gestão da qualidade desenvolvida pelo consultor; 

e) entrevistas com organizações que usaram os serviços do consultor; 

f) período de tempo dos trabalhos em que o consultor adquiriu experiência profissional; 

g) experiência com conhecimento de organizações similares; 

h) certificações e qualificações profissionais do consultor; 

i) entrevistas com o consultor para avaliar sua competência.           
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