
Benefícios da ISO 9001
➢ Melhor planejamento e controle das rotinas de trabalho; 
➢ A padronização das tarefas;
➢ Definição de responsabilidades com objetivo de obter maior
segurança e agilidade; 
nas atividades desenvolvidas; 
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A norma ISO 9001 é uma importante ferramenta estratégica das organizações
distribuídas pelo mundo que buscam competitividade, ganho de qualidade nos seus
processos e ter um diferencial competitivo com relação aos seus concorrentes. Outro
ponto importante e que cada vez mais esta norma e exigida com critério de
homologação de fornecedores de grande empresa. Esta norma e praticada em mais
de 160 países no mundo (sendo mais de 500 mil empresas certificadas em normas
de gestão como esta) ela basicamente estabelece requisitos para um SGQ (Sistema
de Gestão da Qualidade) e a forma que a empresa deve ser administrada, tendo
como objetivo principal atender as necessidades de seus clientes.

O QUE É A NORMA ISO 9001?

➢ A criação de sistema de controle para a

identificação e tratamento de falhas durante

o processo;

➢ A formalização dos procedimentos para

possibilitar transparência das atividades 

desempenhadas, dentre outros.
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Etapas para implementação
Reunião Inicial;
Elaboração do Plano de Ação após a Auditoria Interna;
Adequação de licenças;
Direção;
SQG;
Recursos Humanos;
Segurança do Trabalho;
Instalações;
Comercial;
Compras;
Manutenção;
Operacional;
Auditoria Interna;
Fazer Plano de Ação;
Auditoria de Certificação.

COMO PODEMOS AJUDAR A SUA EMPRESA COM A NORMA ISO
9001:2015?

Consultoria - Ajudar a sua empresa na implantação , manutenção
e atualização do sistema de gestão da qualidade para atender os
requisitos da norma ISO 9001:2015.
Treinamentos - Ministramos treinamento abertos e “in company”
da norma ISO 9001:2015 para os seguintes temas: Palestra sobre
as mudanças da norma; Requisitos da norma; Formação de
Auditor interno.

Auditoria - Realizamos sua auditoria interna com base
nos requisitos da norma ISO 9001:2015, auditamos
seus fornecedores, fazemos auditoria de diagnóstico


