
AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO (9)  



9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação

9.1.1 Generalidades

A organização deve determinar:

a) o que precisa ser monitorado e medido;

b) os métodos para monitoramento, medição, análise e avaliação necessários para assegurar

resultados válidos;

c) quando o monitoramento e a medição devem ser realizados;

d) quando os resultados de monitoramento e medição devem ser analisados e avaliados.

A organização deve avaliar o desempenho e a eficácia do sistema de gestão da qualidade.

A organização deve reter informação documentada apropriada como evidência dos resultados.
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9.1.2 Satisfação do cliente
A organização deve monitorar a percepção de clientes do grau em que suas necessidades e expectativas
foram atendidas. A organização deve determinar os métodos para obter, monitorar e analisar criticamente
essa informação.

NOTA Exemplos de monitoramento das percepções de cliente podem incluir pesquisas com o cliente, retroalimentação  do  
cliente  sobre  produtos  ou  serviços  entregues,  reuniões  com  clientes,  análise  de participação de mercado, elogios, pleitos 

de garantia e relatórios de distribuidor.

9.1.3 Análise e avaliação 

A  organização  deve  analisar  e  avaliar  dados  e  informações apropriados  provenientes  de  monitoramento e 
medição. 

Os resultados de análises devem ser usados para avaliar: 

a)  conformidade de produtos e serviços; 
b)  o grau de satisfação de cliente; 
c)  o desempenho e a eficácia do sistema de gestão da qualidade; 
d)  se o planejamento foi implementado eficazmente; 
e)  a eficácia das ações tomadas para abordar riscos e oportunidades; 
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f) o desempenho de provedores externos;
g) a necessidade de melhorias no sistema de gestão da qualidade.

NOTA Métodos para analisar dados podem incluir técnicas estatísticas.

9.2 Auditoria interna

9.2.1 A organização deve conduzir auditorias internas a intervalos planejados para prover
informação sobre se o sistema de gestão da qualidade:

a) está conforme com:
1) os requisitos da própria organização para o seu sistema de gestão da qualidade;
2) os requisitos desta Norma;
b) está implementado e mantido eficazmente.
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b) definir os critérios de auditoria e o escopo para cada auditoria;

c) selecionar auditores e conduzir auditorias para assegurar a objetividade e a imparcialidade

do processo de auditoria;

d) assegurar que os resultados das auditorias sejam relatados para a gerência pertinente;

e) executar correção e ações corretivas apropriadas sem demora indevida;

f) reter informação documentada como evidência da implementação do programa de auditoria

e dos resultados de auditoria.

NOTA Ver ABNT NBR ISO 19011 para orientação.
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ANÁLISE CRÍTICA 

PELA DIREÇÃO(9.3)  



9.3.1 Generalidades

A Alta Direção deve analisar criticamente o sistema de gestão da qualidade da organização, a
intervalos planejados, para assegurar sua contínua adequação, suficiência, eficácia e alinhamento
com o direcionamento estratégico da organização.
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9.3.2 Entradas de análise crítica pela direção

A análise crítica pela direção deve ser planejada e realizada levando em consideração:

a) a situação de ações provenientes de análises críticas anteriores pela direção;

b) mudanças em questões externas e internas que sejam pertinentes para o sistema de gestão

da qualidade;



c) informação sobre o desempenho e a eficácia do sistema de gestão da qualidade, incluindo tendências

relativas a:

1) satisfação do cliente e retroalimentação de partes interessadas pertinentes;

2) extensão na qual os objetivos da qualidade foram alcançados;

3) desempenho de processo e conformidade de produtos e serviços;

4) não conformidades e ações corretivas;

5) resultados de monitoramento e medição;

6) resultados de auditoria;

7) desempenho de provedores externos;

d) a suficiência de recursos;

e) a eficácia de ações tomadas para abordar riscos e oportunidades (ver 6.1);

f) oportunidades para melhoria.
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9.3.3 Saídas de análise crítica pela direção

As saídas da análise crítica pela direção devem incluir decisões e ações relacionadas com:

a) oportunidades para melhoria;
b) qualquer necessidade de mudanças no sistema de gestão da qualidade;
c) necessidade de recursos.

A organização deve reter informação documentada como evidência dos resultados de análises críticas pela
direção.
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MELHORIA (10)  



10 Melhoria

10.1 Generalidades

A organização deve determinar e selecionar oportunidades para melhoria e implementar quaisquer
ações necessárias para atender a requisitos do cliente e aumentar a satisfação do cliente.

Essas devem incluir:

a) melhorar produtos e serviços para atender a requisitos assim como para abordar futuras

necessidades e expectativas;

b) corrigir, prevenir ou reduzir efeitos indesejados;

c) melhorar o desempenho e a eficácia do sistema de gestão da qualidade.

NOTA  Exemplos  de  melhoria  podem  incluir  correção,  ação  corretiva,  melhoria  contínua,  mudanças revolucionárias, inovação e 
reorganização.
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10.2 Não conformidade e ação corretiva

10.2.1 Ao ocorrer uma não conformidade, incluindo as provenientes de reclamações, a organização deve:

a) reagir à não conformidade e, como aplicável:

1) tomar ação para controlá-la e corrigi-la;

2) lidar com as consequências;

b) avaliar a necessidade de ação para eliminar a(s) causa(s) da não conformidade, a fim de que ela não se

repita ou ocorra em outro lugar:

1) analisando criticamente e analisando a não conformidade;

2) determinando as causas da não conformidade;

3) determinando se não conformidades similares existem, ou se poderiam potencialmente ocorrer.

c) implementar qualquer ação necessária;

d) analisar criticamente a eficácia de qualquer ação corretiva tomada;
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e) atualizar riscos e oportunidades determinados durante o planejamento, se necessário;
f) realizar mudanças no sistema de gestão da qualidade, se necessário.
Ações corretivas devem ser apropriadas aos efeitos das não conformidades encontradas.

10.2.2 A organização deve reter informação documentada como evidência:

a) da natureza das não conformidades e quaisquer ações subsequentes tomadas;
b) dos resultados de qualquer ação corretiva.

10.3 Melhoria contínua
A organização deve melhorar continuamente a adequação, suficiência e eficácia do sistema de gestão da
qualidade.

A organização deve considerar os resultados de análise e avaliação e as saídas de análise crítica pela
direção para determinar se existem necessidades ou oportunidades que devem ser abordadas
como parte de melhoria contínua.
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