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ISO Revisions

Revisões da ISO

ISO Revisions

Os benefícios de fazer a transição o quanto antes
Abordando a mudança



Todas as normas internacionais estão sujeita à revisão periodicamente para assegurar 
que permaneçam relevantes no mercado em constante mudança dos dias de hoje. 

Porque a ISO 9001 e a ISO 14.001 estão mudando?

ISO Revisions

Após uma revisão das normas ISO 9001 e ISO 14.001 atuais, os comitês 

concluíram que ambas as normas precisam ser revisadas para garantir 

que elas:

• Reflitam os ambientes cada vez mais complexos nos quais 

as organizações funcionam

• Tragam a gestão ambiental e de qualidade no centro 

de seus negócios, garantido que estejam totalmente 

integradas e alinhadas às estratégias de negócios.

• Sejam mais fáceis para integrar-se ao implementar 

múltiplos sistemas de gestão em uma organização 

• Forneçam uma estrutura consistente para os próximos 10 anos

• Reflitam de maneira mais precisa as necessidades de 

funcionários, clientes e outras partes interessadas

• Melhorem o desempenho em toda a organização  

Depois da publicação formal de ambas as normas, o que 

se espera aconteça em setembro de 2015, as organizações 

certificadas para as versões antigas terão 3 anos para fazer a 

transição para as novas normas. Entretanto, é melhor começar 

a trabalhar na transição o quanto antes para obter os primeiros 

benefícios das novas normas e melhorar a eficácia do negócio.



Fazer a transição o quanto antes pode trazer uma série de benefícios principais a uma organização:

Desempenho melhorado  
nos negócios

As duas novas normas estão agora estruturadas de modo a 

garantir que o sistema de gestão esteja totalmente alinhado 

às estratégias de negócios da organização. Usada como 

uma ferramenta de gestão de negócios, isto melhorará o 

desempenho e levará real valor, incorporando processos de 

melhoria de desempenho na organização ao longo do tempo.

Gestão de oportunidade  
e risco melhorada

A nova ênfase da gestão de oportunidade e risco nos seus 

sistemas de gestão agora reforça o seu uso como um 

instrumento de governança, bem como um acelerador de 

desempenho. Isto assegurará que a sua organização será capaz 

de identificar riscos e oportunidades mais efetivamente, através 

dos quais haverá uma melhoria da eficiência operacional, 

reduzindo a duplicação, economizando tempo e dinheiro.

Reputação melhorada

Adotar as novas normas logo no início sinaliza claramente aos 

clientes existentes e em potencial que você tem uma abordagem 

de liderança, inovadora e proativa em gestão de qualidade / gestão 

ambiental através dos sistemas de gestão. A experiência de cliente 

e a confiança das partes interessadas serão aprimoradas.

Risco reduzido em  
problemas de transição

A maior parte das organizações faz a transição com êxito para 

uma nova norma; entretanto, se você esperar até o final do 

período de transição, haverá menos tempo para corrigir qualquer 

problema, aumentando o tempo que precisa para resolver ações 

de última hora. Você pode correr o risco do seu certificado expirar 

antes de realizar de fato a transição, colocando sua empresa em 

risco, caso necessite do certificado para participar de licitações.

Faça a transição o quanto  
antes para reduzir custos

As organizações que fazem a transição durante um longo 

período do tempo devem manter um sistema de gestão em 

conformidade tanto com as antigas quanto com as novas 

versões durante todo o período de transição. Isto coloca uma 

carga de conformidade aumentada na organização e risco de 

não-conformidade.

Abordagem mais flexível

A adoção das novas normas logo no início significa que 

você pode beneficiar-se rapidamente dos requisitos menos 

prescritivos das normas revisadas, isto é, documentação 

reduzida que economiza tempo e recursos. 

Comprimisso aumentado

Será mais fácil incentivar o entusiasmo internamente ao fazer 

as mudanças dentro da organização se as adotarem logo no 

início, em vez de tentar recuperar o tempo perdido para estar 

em conformidade no fim do período. Isto assegurará que a sua 

organização tenha mais tempo para alocar os recursos corretos 

e que seus sistemas existentes trabalharão melhor para a 

organização o quanto antes.

Integração melhorada

A nova estrutura comum de todas as normas de sistema de 

gestão assegurará que se pode integrar mais de um sistema na 

sua organização de maneira mais uniforme, sem investir muito 

tempo extra e dinheiro.

Os benefícios de fazer a transição o quanto antes

ISO Revisions

Descubra como o  
BSI pode te  

ajudar em sua 

Jornada da Transição

em bsigroup.com



©
 B

S
I G

ro
up

   
   

  B
S

I/
U

K
/5

70
/S

C
/0

2
15

/e
n

/B
LD

Visite nosso site  
para saber das últimas atualizações

www.bsigroup.com/pt-BR
  

bsigroup.com

2015             2016              2017              2018

Linha do Tempo da Transição

ISO Revisions

5 Etapas Chave para uma Transição Bem Sucedida

ISO Revisions

Não adie – comece a trabalhar na sua transição hoje

Fale com um Client Manager do BSI

• Discuta os seus desafios e cronogramas

• Reveja os últimos vídeos e relatórios oficiais no 

website do BSI para obter maiores informações

Participe de um Curso de Treinamento da BSI

• Entenda os novos requisitos de maneira mais rápida 

e com mais detalhes, assistindo aos nossos cursos 

de treinamento; da introdução até os módulos mais 

aprofundados que explicam as novas áreas com 

maior profundidade.

Comunique-se com a sua organização 

• Fale com a sua equipe de liderança sobre os novos 

requisitos

• Informe sobre a revisão à sua organização de modo 

mais amplo para ganhar apoio

• Envie atualizações periódicas sobre o progresso

Estabeleça uma Equipe de Projeto Interna

• Faça o download do kit de ferramentas de transição da 

BSI que o guiará por toda a transição

• Realize um GAP Analyzis em seu sistema atual

• Crie um plano de implementação e monitore o progresso

• Veja o seu QMS/EMS com um novo olhar

• Implemente os novos requisitos sobre liderança, risco e 

contexto da organização

• Modifique a sua documentação para refletir a nova 

estrutura

Gap Analysis/Avaliação de Transição

• O BSI pode conduzir uma GAP Analyzis para ajudá-lo a 

identificar qualquer ponto fraco antes da avaliação formal

• Considere fazer uma primeira avaliação em relação ao 

FDIS

• As avaliações de transição para a nova norma estarão 

disponíveis assim que forem publicadas.
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Setembro de 2015  

início do período de transição, que termina em setembro de 2018

Julho 2015 
ISO 9001 FDIS

Setembro de 2015 
Publicação da normaIS
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Transição esperada  

entre 2 e 3 anos

Junho de 2015 
ISO 14001 FDIS

Setembro  de 2015 
Publicação da normaIS
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