Bureau Veritas Certification Serviços

CERTIFICAÇÃO ISO 14001

Comprove a sua responsabilidade com o meio ambiente.
DESAFIO DA EMPRESA

A preocupação com a preservação do Meio Ambiente melhora a imagem da sua empresa. Ao mesmo
tempo, a apropriada gestão das questões ambientais contribui positivamente para o ganho econômico
e aumenta a competividade da empresa.
A comprovação de uma abordagem responsável está rapidamente se tornando um critério chave de
compra. Ambientalmente consciente, os clientes preferem fazer negócios com empresas da mesma
opinião, ou seja, aquelas que demonstram o seu compromisso através de normas internacionalmente
reconhecidas, como a série ISO 14000.

SOLUÇÃO
O que é a ISO 14001?
A ISO 14001:2004 faz parte de uma série de normas internacionais aplicáveis a qualquer organização,
e em qualquer lugar, relacionadas com a gestão ambiental. Com base no PDCA (Plan-Do-Check-Act),
a ISO 14001 especifica os requisitos mais importantes para identificar, controlar e monitorar os
aspectos ambientais de qualquer organização e, também, como gerenciar e melhorar todo o sistema.
Quais são os principais benefícios?
Investidor, cliente, público em geral, segurança da comunidade através da demonstração de
comprometimento;
Melhorar o controle de custos através da conservação de materiais de entrada (input) e da energia;
Reduzir incidentes que resulte em responsabilidades,
consequentemente, reduzir custos com seguros;
Obtenção de licenças e autorizações para comércio local.
SERVIÇOS RELACIONADOS

PORQUE ESCOLHER O BUREAU VERITAS?
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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.
Liderança - O Bureau Veritas Certification é o líder
mundial deste mercado, com mais de 9.000 empresas
em 80 países certificadas na ISO 14001:2004.
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.

Certificação Integrada
O Bureau Veritas Certification oferece uma
possibilidade de integração e/ou combinação de
certificação com outras normas, tais como, ISO
9001, OHSAS 18001 e/ou normas de setores
específicos (como, PBQP-H, SASSMAQ, etc). Isto
proporciona uma maior eficiência, consistência e
otimização da auditoria.
Outros serviços
Além da certificação ISO 14001, o Bureau Veritas
Certification oferece serviços relacionados com
Responsabilidade Corporativa e Desenvolvimento
Sustentável, que incluem:
Relatório de Sustentabilidade;
Responsabilidade Social (SA 8000, NBR
16001, ISO 26000);
GHG Protocol;
ISO 14064;
Crédito de Carbono;
Conama 306.

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
continuidade da conformidade e eficácia do sistema de
gestão como um todo.
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SGA*
• Compromisso - Política
• Planejamento
• Implementação e
Operação
• Medição e
Monitoramento
• Análise Crítica

* SGA: Sistema de Gestão Ambiental
** AC: Ação Corretiva (Se necessário)

TREINAMENTOS

FAQ
Quais são os assuntos abrangidos pela série ISO 14000?
Os principais assuntos são:
Sistema de Gestão Ambiental;
Auditoria Ambiental;
Rótulos e Declarações Ambientais;
Avaliação de Desempenho Ambiental;
Avaliação do Ciclo de Vida;
Comunicação Ambiental;
Monitoramento de Gases do Efeito Estufa.

Com a finalidade de entender os
requisitos da norma, para iniciar a
implantação e manter um Sistema de
Gestão Ambiental, o Bureau Veritas
desenvolveu diversos programas de
treinamentos, como:
- ISO 14001 — Interpretação e Implementação;
- Auditor Interno ISO 14001;
- Auditor Líder Ambiental — ISO 14001
(Reconhecido pelo IRCA);
- Avaliação e Qualificação de Fornecedores
Ambientais;
- Identificação e Avaliação de Aspectos e
Impactos Ambientais;
- Licenciamento Ambiental, entre outros.
Consulte-nos.

CONTATO

PARA MAIS INFORMAÇÕES

Para informações sobre os nossos serviços, por favor,
contate o escritório mais próximo.

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

