Novo prazo para transição para ISO9001:2015 e ISO14001:2015

O IAF (International Acreditation Forum) anunciou recentemente que após 15/Mar/18 todas
as auditorias (incluindo iniciais, renovações e manutenções) devem ser realizadas somente
segundo os novos padrões normativos ISO9001:2015 (Sistema de Gestão da Qualidade) e
ISO14001:2015 (Sistema de Gestão Ambiental).
Os certificados emitidos segundo os padrões automotivos antigos (ISO9001:2008 e
ISO14001:2004) continuam válidos até 14/Set/18 ou até sua expiração, o que ocorrer primeiro.
Para tanto, sugerimos que:
- caso não tenha iniciado seus preparativos para a transição, faça-o o quanto antes. A Lato
Qualitas pode auxiliá-lo realizando treinamento “in company” nos requisitos dessas normas,
realizando auditorias internas, fazendo diagnóstico (gap analysis), prestando consultoria ou
assessoria e avaliando seus fornecedores, conforme a sua necessidade.
- agende com seu organismo de certificação a melhor data para realizar a transição. Deixar
esse agendamento para a última hora pode lhe trazer problemas.
É fato que, quando ocorreu a última grande mudança da ISO9001, no ano 2000, muitas
empresas inicialmente perderam sua certificação por não terem se adequado a tempo.
Logicamente muitas delas voltaram a se certificar na nova versão e muitas outras obtiveram
sua primeira certificação, e o número de certificações no mundo voltou a crescer, mas a
seleção natural atuou naquele momento e pode voltar a atuar, portanto é necessário
acompanhar as mudanças.
Principais mudanças introduzidas pela ISO9001:2015: mentalidade de risco, eliminação do
papel do RD, maior ênfase me abordagem de processos, conhecimento organizacional, maior
preocupação com processos terceirizados, abordagem estratégica (contexto, partes
interessadas, escopo).
Principais mudanças introduzidas pela ISO14001:2015: mentalidade de risco, eliminação do
papel do RA, introdução de abordagem de processos, ciclo de vida (do projeto do
produto/processo ao destino final do resíduo, controle e influência), maior preocupação com o
desempenho ambiental, abordagem estratégica (contexto, partes interessadas, escopo).

A Lato Qualitas quer ser seu parceiro nessa transição e na manutenção e melhoria do seu
Sistema de Gestão
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