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ISO Revisions

A ISO 9001, o sistema de gestão mais popular do mundo, está sendo revisada para garantir que ela 

mantenha sua relevância no mercado de hoje. Todas as organizações atualmente certificadas para a 

ISO 9001:2008 precisarão fazer a transição para as novas exigências até setembro de 2018. 

A nova ISO 9001 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. 

Escolher o GAP Analysis, antes da sua avaliação formal de transição pode fornecer um visão valiosa 

sobre o seu progresso em atender as novas exigências.

O que é um gap analysis?

Uma avaliação de déficit da transição é uma avaliação prévia 

onde olhamos mais detalhadamente o seu plano de transição 

e sistema de gestão de qualidade, comparando-o com as 

exigências da ISO 9001:2015.

Um dos avaliadores especialistas do BSI analisará o seu plano de 

transição e como você pretende estar em conformidade com as 

novas exigências no contexto da organização, liderança e riscos 

e oportunidades. Nosso avaliador analisará seus processos, 

informações documentadas e provas que você atendeu as 

exigências determinadas na nova norma. 

Você receberá um relatório detalhado por escrito que explica 

os déficits entre a sua situação atual e as novas exigências da 

norma, e identificando outras oportunidades para melhoria, 

poupando tempo e dinheiro de sua organização. 

 

Como primeira etapa na sua jornada de transição com o BSI, 

uma avaliação de déficits pode ajudar a confirmar onde o seu 

sistema já está em conformidade e quaisquer déficits.
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• Ajuda a identificar grandes déficits ou pontos fracos na sua 

abordagem para a nova norma e seu SGQ

• Prepara a sua equipe administrativa para um maior 

envolvimento

• Dá a seus funcionários tempo para entender as mudanças

• Permite que você elabore um orçamento mais eficaz para a 

transição, tanto em termos de recursos quanto em dinheiro

• Age como uma ferramenta de gestão de projeto para a 

transição

• Proporciona o foco, poupando tempo e dinheiro

• Identifica riscos e oportunidades

Benefícios do GAP Analysis
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Serviços Adicionais

Através de nossa experiência no desenvolvimento de normas e 

gestão de milhares de interações de clientes todos os anos, o BSI 

conhece a maneira mais prática de fazer a transição para a nova 

norma de uma forma tranquila. Nosso conjunto abrangente de 

material de treinamento e suporte foi estruturado para orientá-lo 

e também a sua organização por todo o processo de revisão, em 

todas as suas etapas.

Quando é o melhor momento para fazer um GAP 
Analysis?

Decida fazer seu GAP Analysis antes da sua avaliação final. Isto pode 

lhe oferecer uma visão valiosa sobre o seu progresso para as novas 

exigências, poupando seu tempo e dinheiro 

Sua Jornada de Transição ISO 9001:2015
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Baixe
nossos documentos 

sobre as principais 

mudanças

Participe
do treinamento sobre  

a transição da  

ISO 9001

Baixe
nosso kit de 

ferramentas de 

transição 

Gap Analysis
analise seu SGA antes

da avaliação

Avaliação  
final

para a nova norma 
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Visite nosso site 
 e obtenha mais 
recursos para a 

transição  

bsigroup.com/pt-br

Agende uma avaliação de  
déficit de transição na primeira 

oportunidade para aproveitar os 
benefícios do negócio.

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

www.bsigroup.com/iso9001 


