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O BSI tem uma grande variedade de material de apoio, serviços 

adicionais e cursos de treinamento para ajudá-lo a entender as 

novas exigências e perceber os benefícios da ISO 14001:2015. 

O mais importante, não se esqueça de conversar com o seu 

gerente de clientes que poderá acompanhá-lo por todo o 

processo.

Existem vários materiais que podem ser acessados online 

no endereço www.bsigroup.com incluindo documentos para 

ajudá-lo a entender as mudanças, incluindo as novas exigências 

sobre liderança e gestão de riscos e oportunidades.

Material de apoio para a transição

Para ajudá-lo a fazer a transição para a nova norma, a BSI 

produziu uma série de manuais para sua informação e uso:

• Manual de transição – fornecer uma visão geral das 

principais mudanças

• Manual de mapeamento – comparação cláusula a cláusula 

entre a ISO 14001:2004 e a ISO 14001:2015

• Manual de auto-avaliação – ajuda a identificar onde você está 

em relação às exigências 

• Pacote de comunicação do cliente – ajudá-lo a envolver e 

comunicar-se dentro de sua organização 

Gap assessment

Uma avaliação de déficit da transição é uma avaliação prévia 

onde olhamos mais detalhadamente o seu plano de transição e 

sistema de gestão ambiental, comparando-o com as exigências 

da ISO 14001:2015. Como primeira etapa na sua jornada de 

transição com a BSI, uma avaliação de déficits pode ajudar 

a confirmar onde o seu sistema já está em conformidade e 

quaisquer déficits no seu sistema, poupando tempo e dinheiro.

Ferramentas de melhoria de negócio 

Quando você implementa a norma revisada, é extremamente 

importante gerenciar e mantê-la da maneira mais eficiente 

possível. Organizações de melhores práticas fazem isso através da 

implementação de ferramentas de melhoria de negócios, tais como 

a Gerente de Ação da BSI ou software BSI Entropy™, como um de 

nossos clientes nos disse: ‘é literalmente como ter um membro extra 

da equipe’. Os clientes experimentaram uma redução de 50% em 

tempo para implementar seu sistema de gestão. 

Academia de Treinamento BSI 

Qualquer que seja a sua exigência específica, a BSI preparou 

uma série de cursos de treinamento cobrindo todos os 

principais aspectos da nova norma. Todos os cursos foram 

criados por especialistas em seu campo que estiveram 

diretamente envolvidos no desenvolvimento da nova norma.

• Briefing de alta gestão 

Sessão interna com 2 horas de duração para ajudar os 

gerentes sênior a entender as novas exigências e suas 

responsabilidades de liderança

• ISO 14001:2015 Transição

Curso de formação em sala de aula de 1 dia onde você 

aprende sobre a nova Estrutura de Alto Nível (HLS) e as 

diferenças entre a ISO 14001:2004 e a ISO 14001:2015

• ISO 14001:2015 Implementação de mudanças

Curso de formação em sala de aula de 2 dias que combina 

o treinamento de transição de 1 dia com um dia extra de 

atividades de implementação 

• ISO 14001:2015 Transição de auditor

Curso de formação em sala de aula de 2 dias que combina 

o treinamento de transição de 1 dia com um dia extra de 

atividades de auditoria 

• ISO 14001:2015 Aprofundamento

Curso de formação em sala de aula de 2 dias onde você pode 

obter uma visão maior sobre os novos conceitos incluindo a 

perspectiva de ciclo de vida, pensamento baseado no risco, 

prestação externa e liderança em auditoria.

Use o material de apoio à  
transição da BSI para uma  

transição tranquila e precoce  
para a ISO 14001:2015.

Saiba mais sobre como  
o BSI pode ajudá-lo; visite: 

bsigroup.com
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Como um cliente certificado do BSI, você 
conhece os benefícios que a ISO 14001 
traz para a sua organização, incluindo 
produtos e serviços de melhor qualidade, 
melhoria na satisfação do cliente e 
maneiras mais eficientes de trabalhar 
poupando tempo, dinheiro e recursos.  
 
A nova ISO 14001 oferece uma grande 
oportunidade para sua organização 
revisar seu sistema de gestão de 
qualidade, garantindo que seja 
integrada às prioridades estratégicas da 
sua organização, agregando valor real 
ao seu negócio 

As organizações certificadas para a versão 
anterior da ISO 14001 terão 3 anos para 
fazer a transição para a nova norma. 
Entretanto, é melhor começar a trabalhar 
na transição o quanto antes para obter 
os primeiros benefícios da nova norma e 
melhorar o desempenho comercial.

Introdução

ISO Revisions

Jornada de transição
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O cliente preenche uma 
lista de verificação de 

prontidão para transição 
e a apresenta ao BSI

1

O BSI conduz a análise 
inicial remotamente 

ou no local

2

O BSI levanta as 
descobertas a partir 

da análise inicial

3

O BSI está na vanguarda da ISO 14001 desde o início. E foi 
originalmente baseada na BS 7750 que foi desenvolvida 
pelo BSI em 1992.

Empresas bem sucedida entendem que é o presente 
que subscreve o futuro. Envolver os aspectos comerciais 
das questões ambientais significa o ‘agora’; não apenas 
administrar sua organização impactos, mas tomando 
medidas hoje que gerenciam aqueles impactos no futuro. 
 
É por isso que as organizações precisam de gestão 
ambiental contínua, robusta e abrangente

A nova norma vai:

• Trazer melhoria contínua e desempenho 
ambiental para o centro da organização.

• Fornecer uma melhor gestão ambiental com foco 
extra no desempenho melhorado.

• Ajuda a cumprir com a legislação, reduzindo 
os riscos de aplicação de multas e publicidade 
contrária.

• Ajudá-lo a se tornar um concorrente mais 
consistente no mercado.

• Amplia as oportunidades de negócios, 
demonstrando conformidade.

• Administra melhor seus recursos e reduz a 
quantidade de resíduos, poupando dinheiro.
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Auditorias de transição
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O BSI levanta as 
descobertas a partir 

da análise inicial

3

O BSI conduz a avaliação 
no local para analisar a 

implementação

4

Análise final
e emissão de certificado 

 

5

O BSI trabalhará de maneira ativa com você para entender sua abordagem planejada para a transição e monitorar seu progresso.

Quando você tiver revisado e implementando as novas exigências, você precisará nos avisar que já está pronto para a sua 

auditoria de transição. As seguintes opções estão disponíveis

Ou: Análise remota mais avaliação no local durante a sua Visita de Avaliação Continuada (CAV)

Antes que o BSI possa conduzir uma análise inicial, você precisará 

preencher uma lista de verificação de prontidão para transição e 

apresentá-la ao BSI. Isso permitirá que você analise as principais 

exigências e detalhe como a sua organização as está atendendo.

A BSI analisará o questionário preenchido, avaliando sua prontidão 

para a auditoria no local e identificando quaisquer déficits ou 

problemas. Você receberá um relatório preenchido detalhando as 

descobertas e quaisquer problemas ou não conformidades que 

você precisa tratar antes da avaliação no local.

A avaliação no local revisará a implementação eficaz das 

mudanças feitas na sua documentação revisada e quaisquer 

não conformidades a partir da auditoria remota.

Caso as exigências da norma tenham sido atendidas, o seu 

certificado para a ISO 9001:2015 será emitido. A data de 

expiração do certificado acontecerá alinhada com a sua data de 

expiração existente.

Opção 1

Transição durante a re-certificação – avaliação no local, apenas

Você pode escolher fazer a transição durante a sua avaliação de 

re-certificação ou levar a sua avaliação de re-certificação adiante. 

Durante sua visita de re-certificação, a BSI analisará o 

questionário com você e a implementação eficaz das 

mudanças feitas à sua documentação revisada. Você receberá 

um relatório detalhando quaisquer não conformidades ou 

problemas que precisam ser resolvidos.

Caso as exigências da norma tenham sido atendidas, o seu 

certificado para a ISO 9001:2015 será emitido por um novo 

período de 3 anos.

ou: Avaliação no local apenas durante a CAV

Durante a avaliação no local, o BSI analisará o questionário 

com você e a implementação eficaz das mudanças feitas à sua 

documentação revisada. Você receberá um relatório detalhando 

quaisquer não conformidades ou problemas que precisam ser 

resolvidos.

Caso as exigências da norma tenham sido atendidas, o seu 

certificado para a ISO 9001:2015 será emitido. A data de 

expiração do certificado acontecerá alinhada com a sua data de 

expiração existente.

Opção 2


