ISO 9001:2015 – Calendário de
transição
No dia 15 de Setembro de 2015, tanto a NBR ISO 9001 (Sistema de Gestão da
Qualidade) quanto a NBR ISO 14001 (Sistema de Gestão Ambiental) foram revisadas.
Essas mudanças não aconteceram da noite para o dia, para se ter uma noção, veja
o projeto de desenvolvimento da ISSO 9001:2015:
Dezembro de 2012 – Proposta de revisão NWIP;
Junho de 2013 – Aprovação do primeiro rascunho WD1;
Abril de 2014 – O rascunho foi colocado em votação pelo comitê CD;
Maio de 2014 – Primeiro rascunho internacional da norma DIS;
Janeiro de 2015 – Divulgação do rascunho final FDIS;
Setembro 2015 – Publicação internacional da ISSO 9001:2015.
A ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, o organismo responsável pela
tradução e divulgação das normas ISO no Brasil liberou a norma em português no
dia 30 de setembro com o título “Sistemas de gestão da qualidade – Requisitos”
pelo comitê ABNT/CB-025 Qualidade.
Para as empresas que ainda não são certificadas, a ABNT ainda não divulgou uma
data limite, porém, acredita-se que a partir de meados de 2017, nenhuma
certificação nova possa mais ser emitida ne versão antiga de 2008.
Para as empresas já certificadas, o prazo limite para a troca da versão é de 3
anos, ou seja, setembro de 2018.
Quando o certificado da versão 2008 vencer entre 2017 e 2018, os novos
certificados terão que ser emitidos sob a nova revisão.
Se o vencimento do certificado for ocorrer após a data limite (setembro de
2018), a mudança deverá ser feita em alguma manutenção periódica.
Ou seja, os mais sortudos têm até setembro de 2018 para a transição do sistema,
mas de qualquer forma, o tempo está correndo e temos muitas providências a serem
tomadas, algumas simples, outras nem tanto.
Como já havia prometido, a partir de hoje, vou publicar uma série de artigos
explicando passo-a-passo cada uma das mudanças necessárias. Para não perder
nenhuma publicação, se você ainda não está cadastrado conosco, por favor, clique
aqui para receber um aviso por e-mail.
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