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RESUMO 
 
 

O objetivo do trabalho é demonstrar a importância de implantar um Sistema de Gestão da 
Qualidade (SGQ) nas empresas que necessitam certificar sua capacidade para fornecer, de 
forma coerente produtos que atendam aos requisitos do cliente e requisitos regulamentares 
aplicáveis, e como a utilização da norma NBR ISO 9001:2008 pode auxiliar as empresas que 
pretendem aumentar a satisfação de seus clientes, melhorar continuamente seus processos, e 
garantir a conformidade de seus produtos; mostra ainda que a aplicação dos fundamentos da 
qualidade contidos em seu texto podem trazer inúmeros benefícios às empresas que a utilizam 
como modelo na implantação de um Sistema de Gestão da Qualidade. A implantação de um 
SGQ nas Organizações se justifica considerando que os clientes, cada vez mais exigentes, 
buscam produtos com características que satisfaçam suas necessidades e expectativas, 
normalmente estas são expressas nas especificações dos produtos. a metodologia utilizada no 
trabalho foi analisar através do estudo de caso de 3 empresas de diferentes segmentos de 
negócios, que obtiveram as certificação de seus SGQs, identificamos os principais benefícios 
obtidos após a implantação, baseado nas Normas NBR ISO 9001, analisando os resultados 
das rotinas de trabalho e nos indicadores de desempenho dessas empresas. Salienta se que 
foram analisados documentos destas empresas buscando verificar como implementaram os 
requisitos (foco no cliente, liderança, envolvimento das pessoas, abordagem do processo, 
abordagem de um sistema para gestão, melhoria continuada, abordagem factual no processo 
decisório e relações mutuamente benéficas com os fornecedores) e os resultados obtidos, 
principalmente analisando seus indicadores, através de gráficos que demonstraram melhorias 
bem significativas. A importância do estudo, se deu ao fato dele destacar como as normas NBR 
ISO 9000 contribuíram como referência para as Organizações implantarem um SGQ e como a 
adoção deste modelo de Gestão ajuda no desenvolvimento e melhoria das organizações, que 
ao adotar este melhoraram a eficácia e eficiência de seus processos e consequentemente seus 
resultados. Conclui se o êxito dessa ferramenta de gestão, mesmo quando se tratam de 
empresas de diferentes segmentos e tendo necessidades e expectativas de seus clientes 
diversas. Demonstramos que o uso da norma NBR ISO 9001 pode ser um grande aliado no 
sentido de auxiliar as empresas a atingir seus objetivos. Esses que variam de acordo com as 
intenções das empresas, porém normalmente estas buscam melhorar a qualidade de seus 
produtos e serviços, reduzir o número de reclamações e ou reposições, melhorar a 
produtividade, aumentar a lucratividade, reduzir custos entre outros, através da melhoria 
contínua de seus processos no sentido de atender aos requisitos, com a padronização das 
atividades, melhor definição e documentação dos processos e da definição das atribuições e 
responsabilidades dentro da empresa, tendo como resultado imediato a avanço contínua do 
Sistema de Gestão da Qualidade e de seus indicadores de desempenho.  


