PACOTE DE TRANSIÇÃO LEAD ISO 9001:2015
O Bureau Veritas Certification está sempre empenhado em ser líder no mercado de serviços QHSE-SR.
Dessa forma, nós trabalhamos cuidadosamente para desenvolver uma oferta adequada para os nossos
clientes e para o mercado durante esse período de transição. Estamos orgulhosos em apresentar nossos
Pacotes de Transição, uma solução única para ajudar sua organização a fazer a transição para a ISO
9001:2015 com confiança e uma ótima relação custo/benefício.
OPÇÕES DE PACOTE ISO 9001:2015

Quais são os principais benefícios?







Fazer a transição no seu próprio ritmo, dentro da sua agenda e no seu próprio local;
Redução de custos com treinamentos internos e viagens;
Você faz um bom negócio, considerando tudo que está incluído no preço;
Confiança de realizar a transição com o apoio direto do líder mundial em certificação.
Kit de Ferramentas práticas que agrega valor à sua transição;
Ferramenta de Gap Analysis online, nas opções prata e ouro, para ajudá-lo a identificar suas
necessidades;

CONTATO:
revisao2015@br.bureauveritas.com

KIT DE FERRAMENTAS PRÁTICAS:
Um conjunto de ferramentas práticas que ajudarão a gerenciar a transição. Este kit inclui:





Perguntas e Respostas sobre a nova ISO 9001:2015;
Roteiro de transição para a ISO 9001:2015;
Kit de comunicação interna e externa.

6 CURSOS E-LEARNING:

ISO 9001:2015 – Introdução à
revisão e sua transição

Contexto da revisão;
Entendendo as principais mudanças;
Impactos sobre a organização certificada.

Dominando a Revisão da
Norma ISO 9001:2015

Fundamentos por trás da ISO 9001;
Objetivos e metas da revisão de 2015.

Gestão de Riscos na ISO
9001:2015

Entendendo o que é gestão de riscos com relação às revisões da ISO
9001;
Conhecimento sobre como adaptar o sistema de gestão com base em
tais revisões e dar instruções sobre como implementá-lo.

Metodologia de Transição do
Sistema de Gestão

Principais etapas e passos a serem seguidos para atualizar seu
sistema de gestão na mesma proporção.

Realizando um Gap Analysis do
SGQ

Como realizar um gap analysis comparando o atual Sistema de
Gestão da Qualidade com os requisitos da nova norma ISO 9001.

Transição de Auditor Interno de
SGQ (upgrade)

Definir ou entender a estratégia e o programa de auditoria interna;
Planejar, conduzir e acompanhar uma auditoria interna;
Fechar o ciclo de melhoria contínua.

NOTA: Os pacotes incluem 1 licença de acesso para cada um dos cursos acima. Cada senha de acesso
corresponde a 1 certificado de qualificação (nominal), emitido ao final de cada curso. Você pode solicitar
quantas licenças de acesso quiser para cada um desses cursos. Veja abaixo o valor das licenças adicionais.

FERRAMENTA DE GAP ANALYSIS ONLINE
Um questionário detalhado para que você possa avaliar se os requisitos da versão 2015 da norma estão
sendo atualmente atendidos pelo seu Sistema de Gestão da Qualidade.

GAP ANALYSIS PRESENCIAL
Quando você estiver pronto, após avaliar o sistema de gestão ISO 9001 com a Ferramenta de Gap
Analysis, um auditor qualificado vai até sua empresa e durante 1 dia de trabalho (8hrs), faz uma revisão
dos resultados.
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