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Introdução: O projeto de pesquisa apresentado consiste na implementação da ISO
(International Organization for Standardization) 9001:2015 em uma empresa do
segmento de construção civil cuja pesquisa ressalta-se a necessidade da implantação e
conhecimento do sistema de gestão de qualidade. Com o mercado, cada vez mais
exigente e competitivo, o termo competitividade tornou-se parte importante e a ele
pode ser atribuído todo tipo de mudança e aperfeiçoamento em seus mais diversos
setores em uma empresa. Objetivo: Descrever o processo de implementação da ISO
9001:2015 em uma empresa do setor da construção civil.  Metodologia: A empresa
objeto de pesquisa busca a melhoria contínua em seus processos e possui um sistema
de qualidade que necessita de constantes adequações. A metodologia de pesquisa
utilizada no presente trabalho constou em uma revisão bibliográfica e estudo de caso,
onde se caracterizou como pesquisa exploratória, vinculada em consultas em livros e
artigos.  Resultados: Diante disso, o presente trabalho propõe o modelo de Gestão da
Qualidade (ISO) que atenda as especificidades das empresas junto ao mercado. Sendo
assim para que a implantação da IS0 9001:2015 ocorra, são necessárias as seguintes
etapas: levantamento de necessidades; projeto do sistema; implantação; auditoria de
certificação e análise de risco. A ISO 9001 pode ser implantada em empresas de
qualquer setor, pois estabelece requisitos para processos e não para produtos. O
processo é fácil e rápido, após a implementação pode-se solicitar a certificação a
qualquer órgão certificador credenciado pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia (INMETRO) para que seja realizada uma auditoria no seu
Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ). Em seguida, o órgão emite um relatório,
certificando que o SGQ atende aos requisitos da ISO 9001.  Conclusão: Portanto, a
implementação da norma ISO 9001:2015 mostra-se como passo importante para a
inserção de uma melhoria contínua na empresa, criando uma estrutura gerencial que
permita o desenvolvimento de um sistema de gestão da qualidade em seus processos.  
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