
I
nstituições de ensino em busca de
constante aprimoramento de seus
processos operacionais e adminis-
trativos contam com um aliado: a

ferramenta de gestão NBR ISO 9001,
que também representa uma das mais
importantes certificações de qualida-
de, reconhecida internacionalmente. O
processo de implantação do sistema con-
siste em orientar as escolas sobre os pro-
cedimentos com margem para aperfeiço-
amento, não sendo apenas uma avaliação.
Segundo Hélio Guerra, responsável pe-
lo programa de certificação da Fundação
para o Desenvolvimento Tecnológico da
Engenharia (FDTE), uma das entidades
certificadoras no país, quando a escola é
bem administrada, torna-se mais eficaz
para ministrar o ensino e, por conseqü-
ência, melhora seus resultados. "O alu-
no recebe preparação mais adequada e se
torna mais competitivo para o mercado",
argumenta Hélio.

Assim, a certificação ISO 9001
para instituições de ensino é impor-
tante na medida em que contribui
para aumentar a competitividade. A
diferença é que em instituições de
ensino, esse é um conceito totalmen-
te diferente do observado em organi-
zações industriais ou comerciais. Um

fator adicional é que a comunidade
de pais de alunos conta com indiví-
duos que, profissionalmente, já co-
nhecem as vantagens da ISO 9001.

O processo de certificação é rela-
tivamente curto se a instituição de
ensino já estiver preparada. Neste
caso, explica Luiz Eduardo Lima,
gerente de Certificação de Produtos
da FDTE, é necessário fazer uma
solicitação de avaliação para um
ou mais organismos de certifica-
ção. Essa solicitação implica for-
necer informações como quantida-
de de unidades educacionais e suas
respectivas localizações, cursos mi-
nistrados e quantidade de funcio-
nários e professores. Com base nis-
so, os certificadores podem elaborar
suas propostas. Depois de escolhi-
da pela escola, a empresa contrata-
da faz uma auditoria documental e
outra nas instalações da instituição
de ensino. Os resultados são ava-
liados e, se tudo correr bem, a cer-
tificação é concedida. Esse proces-
so pode levar de um a dois meses.
Complicações que podem aumentar
o prazo e o custo são não-conformi-
dades encontradas na documenta-
ção ou na auditoria de campo.

Por outro lado, se a instituição de
ensino não estiver preparada para a
certificação, será necessário implantar
um Sistema de Gestão da Qualidade
conforme estabelecido pela ISO 9001.
O processo envolve a elaboração de um
Manual da Qualidade, de alguns pro-
cedimentos do Sistema da Qualidade,
algumas mudanças organizacionais
(indicação de um representante da ad-
ministração) e treinamento dos fun-
cionários que vão operar o sistema. É
aconselhável que essa implantação se-
ja feita com a assessoria de uma con-
sultoria especializada. Dependendo
do tamanho da instituição de ensino,
da sua urgência em conseguir a certi-
ficação e da consultoria escolhida, es-
sa fase pode levar de seis meses a um
ano. Para garantir a qualidade dos pro-
cessos, as instituições certificadas re-
cebem visitas periódicas de auditores
independentes, que verificam o cum-
primento das ações segmentadas.

Até 2006, a procura no Brasil pe-
la certificação era em sua esmagadora
maioria feita por empresas de outros
segmentos. Mesmo hoje, por mais que
haja uma certa tendência entre as ins-
tituições de ensino para obtê-la, ain-
da não são muitas as que se dispõem a
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passar pelo processo, bem como a fazer
o investimento. O site do INMETRO
(www.inmetro.gov.br) apresenta uma
relação de todas as organizações certi-
ficadas pela ISO 9001. De acordo com
Luiz Eduardo, o problema é a dificul-
dade em se fazer busca específica para
o setor de educação. "Creio que exis-
tam entre 70 a 100 escolas e colégios
que já receberam o título. O número
total no Brasil, envolvendo todos os se-
tores, está em torno de 7.500 empre-
sas", calcula o gerente.

EXEMPLOS DE ESCOLAS
No segundo semestre de 2009, a Escola
Alemã Corcovado, no Rio de Janeiro,
buscará a certificação na NBR ISO
9001:2008. Para tanto, solicitou con-
sultoria do Latec (Laboratório de
Tecnologia, Gestão de Negócios e Meio
Ambiente) da Universidade Federal
Fluminense-UFF, que identificou a
necessidade de mapear procedimen-
tos, documentar processos e aprimorar
o relacionamento com clientes e fun-
cionários. Para alcançar os objetivos
propostos, a equipe do Latec entrevis-
tou os responsáveis por cada setor de
apoio administrativo envolvido, com o
propósito de levantamento dos macro-
processos, objetivos e principais ativi-
dades, fornecedores, insumos, produ-
tos e clientes, indicadores existentes,
recursos envolvidos e competências re-
lacionadas.

Além disso, para atender a requi-
sitos da norma, foi elaborado, pro-
posto e apresentado um modelo para
padronização da documentação dos
procedimentos, contendo principal-
mente abrangência, objetivos gerais e
específicos, controles, registros e ane-
xos. "Foram identificados, mapeados
e documentados 40 procedimentos de
apoio administrativo, envolvendo 13
setores responsáveis", explica o pro-
fessor Sérgio França, da UFF. Isso pa-
ra que tudo fosse deixado dentro dos
conformes, para em seguida ser cha-
mado o órgão certificador.

Outro exemplo vem de São Luís,
no Maranhão. Lá, os colégios O Bom
Pastor e O Bom Pastor Júnior, que ini-
ciaram atividades no ano de 1983, rece-
beram a certificação em 2005. Durante

a implantação, um dos pontos mais
desafiadores foi fazer com que todos
entendessem a relação das atividades
desenvolvidas com o colégio e o impac-
to das mesmas sobre os resultados. A
gerente de Pessoas e Qualidade Marta
Dias de Carvalho de Melo, responsá-
vel por este projeto, lembra que no iní-
cio foi tudo muito difícil, as pessoas
não queriam sair da zona de conforto,
achavam tudo muito complicado, não
entendiam a relação do trabalho exe-
cutado por elas com a missão, a visão
e a política do colégio. "Tudo isso di-
ficultava o entendimento sobre o ob-
jetivo da implantação do Sistema de
Gestão da Qualidade, que era justa-
mente integrar todos em torno da mis-
são, visão e da política através de pro-
cessos bem definidos", lembra ela.

A adaptação, por sua vez, foi mais
fácil. Isso porque durante a implanta-
ção foram realizados vários encontros
dentro e fora do colégio, caracterizados
como dinâmicas de grupo, jogos e ca-
ses, com uma linguagem bem acessí-
vel para facilitar o entendimento por
todos. Todos os processos do colégio
passaram a ser realizados com base no
ciclo do PDCA (planejamento, execu-
ção, monitoramento e tratamento de
falhas). Com isso, os colaboradores ti-
veram que elaborar ferramentas para
monitorar suas atividades mediante
indicadores de desempenho.

"Dessa forma, houve uma melho-
ra significativa na realização das ativi-
dades. Passamos a gerar e manter regis-
tros de tudo o que executamos, desde o
planejamento até a verificação da eficá-
cia de todas as ações tomadas". Marta
afirma que os resultados são visíveis.
"A cada ano, aumentamos o número
de clientes. A diferença sentida por eles
é percebida por nós principalmente por
meio da pesquisa de satisfação de pais e
de alunos, que é realizada duas vezes ao
ano." Hoje, o desafio é dar continuidade
aos processos implantados, sempre bus-
cando o aprimoramento.

ORGANIZAÇÃO
A diretriz NBR 15419 foi publicada no
Brasil em outubro de 2006. É um guia
que viabiliza a introdução da ISO 9001
em instituições de ensino - o conteú-

do da norma original foi mantido, ten-
do sido apenas adaptado para a lin-
guagem, cultura e estrutura da área
educacional. Ela ajuda as escolas a or-
ganizarem todos os processos, incluin-
do os administrativos, de forma siste-
mática. Também insere na equipe o
conceito de melhoria contínua e preo-
cupação com a satisfação do cliente. O
foco é o planejamento, revisão e atua-
lização dos planos e programas de edu-
cação, assim como a disponibilidade
de recursos pedagógicos para os edu-
cadores e as condições adequadas de
trabalho. Todos os processos e procedi-
mentos são registrados e documenta-
dos, inclusive reclamações e sugestões
de pais e alunos.

OUTRAS CERTIFICAÇÕES
Dentro do SBAC (Sistema Brasileiro
de Avaliação de Conformidade) há as
normas NBR ISO 14000 (Sistema de
Gestão Ambiental) e a NBR ISO 18001
(Sistemas de Gestão de Segurança e
Saúde Ocupacional), que podem ser apli-
cadas a instituições de ensino, mas não
têm relação essencial com a finalidade
educacional. No entanto, pela importân-
cia dos temas abordados, podem ter um
efeito didático para os alunos. Há ainda
sistemas de certificação setoriais, como
por exemplo o ABET (Accreditation Board
for Engineering and Technology), organismo
sediado nos EUA que se dedica basica-
mente à certificação do ensino de enge-
nharia. Porém, além de ser restrita, essa
certificação é focada em especificidades
do sistema educacional americano e tem
um custo muito alto para organizações
brasileiras.
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