
DESAFIO DA EMPRESA
As empresas bem sucedidas são movidas para oferecer serviços de qualidade - a partir da forma como
operam, nos padrões estabelecidos para atendimento aos clientes e nos produtos e serviços que elas
fornecem. Esta é uma visão estratégica para melhorar a marca e a imagem da empresa e garantir que
você está mais bem preparado para ganhar novas oportunidades de negócios em um mercado global
cada vez mais competitivo.

SOLUÇÃO
O que é a ISO 9001?
A ISO 9001 é uma norma internacional relacionada à Gestão da Qualidade, aplicável a qualquer organização,
de todos os tipos de atividades e setores. Ela é baseada em oito princípios de gestão da qualidade (todos
fundamentais para as boas práticas de negócios): 

Foco no Cliente;
Liderança;
Envolvimento de Pessoas;
Abordagem de Processos;
Abordagem Sistêmica;
Melhoria Contínua;
Abordagem Factual;
Relacionamento mutuamente benéfico com fornecedores

Quais são os principais benefícios?  
Demonstra seu compromisso com a qualidade e satisfação do
cliente;
Garante que seus produtos e serviços atendam efetivamente seus
clientes e regulamentos, legislação e requisitos aplicáveis;
Permite medir o progresso contínuo em direção à melhoria do
desempenho do negócio criando uma referência;
Ajuda a melhorar o desempenho organizacional.

PORQUE ESCOLHER O BUREAU VERITAS?
Rede - 5.700 auditores qualificados que operam em mais de 100 países oferecem uma
combinação única de experiência internacional e local prestando serviços consistentes onde
quer que nossos clientes estejam.
Experiência - Nossos auditores possuem amplo conhecimento de setores específicos da
indústria, regulamentos locais, mercados e de idiomas o que nos permite oferecer soluções
adaptadas às suas necessidades.
Reconhecimento - O Bureau Veritas Certification é reconhecido por mais de 40 organismos de
acreditação internacionais e nacionais em todo o mundo.
Marca de Reconhecimento Global  - A marca do Bureau Veritas Certification é um símbolo
mundialmente reconhecido de compromisso constante de sua organização com a excelência,
sustentabilidade e confiabilidade.

Bureau Veritas Certification Serviços

CERTIFICAÇÃO ISO 9001 
Aumentar a qualidade para se diferenciar da concorrência.

SERVIÇOS RELACIONADOS
Além da certificação ISO 9001, o Bureau
Veritas Certification oferece uma grande
variedade de certificações em normas
de Sistema de Gestão, que incluem:

ISO 14001, OHSAS 18001
SA8000, NBR 16001, ISO 26000
ISO/TS 16949
ISO 22000
ISO 27001
ISO 29001

Como a maioria dessas normas são
construídas para serem compatíveis
com a ISO 9001, o Bureau Veritas
Certification oferece a possibilidade de
serviços de certificação integrados,
gerando eficiência, consistência e
otimização da auditoria.
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CONTATO
Para informações sobre os nossos serviços, por favor,

contate o escritório mais próximo.

PARA MAIS INFORMAÇÕES
visite: 

Certificação:  www.bureauveritascertification.com.br
Treinamento:  www.bvtreinamento.com.br

NOSSO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO
Os principais passos em um processo de certificação são:

Definição do escopo de certificação;
Pré-Auditoria (opcional): Gap Analysis ou diagnóstico da
sua posição atual em relação à norma;
Auditoria de Certificação em 2 fases:

- Fase 1 — Revisão realizada para verificar se a
organização está pronta para a certificação;

- Fase 2 — Avaliação da implementação, incluindo a
eficácia do sistema de gestão da organização 

Um certificado, válido por 3 anos, é emitido mediante
resultados satisfatórios da auditoria Fase 2.
Auditorias de Manutenção para verificar se o sistema
de gestão continua a cumprir com os requisitos da
norma e monitorar a melhoria contínua. 
Recertificação após 3 anos para confirmar a continuidadeda
conformidade e eficácia do sistema de gestão como
um todo.

FAQ 
Por que minha organização deve implementar a ISO 9001?
Os clientes são a alma do negócio! Para manter clientes
- e mantê-los satisfeitos - o seu produto ou serviço deve
satisfazer as suas necessidades. A ISO 9001 fornece uma
estrutura para a tomada de uma abordagem sistêmica
para gerenciamento dos processos do seu negócio para
atender esses requisitos. O Bureau Veritas Certification
oferece o valor de um especialista de terceira parte, para
que possa avaliar seu sistema de gestão e fornecer
certificação a norma.

Quais são as principais diferenças entre a versão 2000 e
2008 da norma?
Em 2000, mudanças importantes foram efetuadas na norma
e continuam sendo importantes e válidos. Assim, as
mudanças propostas em 2008, são mais para
esclarecimentos de pontos já existentes na norma ao invés
da inclusão de novos requisitos. As alterações também foram
feitas para ser consistente com a atual revisão da ISO 14001
(2004), a fim de tornar a combinação mais fácil e eficiente.

TREINAMENTOS
Com a finalidade de entender os
requisitos da norma, para iniciar a
implantação e  manter um Sistema de
Gestão da Qualidade, o Bureau Veritas
desenvolveu diversos programas de
treinamentos, como:

- ISO 9001 — Interpretação e Implementação;
- Auditor Interno ISO 9001;
- Auditor Líder da Qualidade — ISO 9001
(reconhecido pelo IRCA);
- Como Tratar Não Conformidades;
- Ferramentas da Qualidade;
- Formação de Coordenadores da Qualidade,
entre outros.

Consulte-nos.

* AC: Ação Corretiva (Se Necessário)

• Responsabilidade da Alta
Direção

• Requisitos do Cliente
• Gestão de Recursos
• Medição, Análise e 

Melhoria
• Realização do Produto
• Satisfação do Cliente

ISO9001_12-08_ISO9001_09  30/08/2012  16:06  Page 2


