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Conheça os desafios e soluções para adequar a

sua empresa aos padrões mundiais de gestão,

ampliar seus resultados, fidelizar clientes e

conquistar novos mercados
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Explicando um

Sistema de Gestão
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“Se você tem um 

negócio, você 

precisa de um 

Sistema de 

Gestão para 

operá-lo”

As empresas, independente de seu tamanho, deparam-se com demandas crescentes por

lucratividade, qualidade e tecnologias que contribuam para seu desenvolvimento

sustentável. Para transformar estas pressões em vantagem competitiva é preciso

desenvolver um sistema de gestão eficiente e adaptado aos processos de seu negócio, e

usá-lo sistematicamente para manter e melhorar a organização.

Um Sistema de Gestão é uma estrutura de controles para

o gerenciamento dos processos-chave, dos riscos

organizacionais e de melhorias contínuas das operações,

produtos e serviços gerados pelas empresas. Ele

possibilita que as pessoas e os processos estejam

alinhados para alcançar os objetivos organizacionais e

são compostos de procedimentos e práticas com

padrões operacionais claros que descrevem “quem faz”,

“o que deve ser feito”, “quando fazer” ou com “qual

frequência”.
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Garantia da Efetiva Operação dos 

Processos Chave

Os processos-chave de uma organização: Produção, vendas, operações,

logística e os processos de suporte, são necessários para que a organização crie

e forneça seus produtos e serviços. O sistema de gestão é a ferramenta para

gerenciar esses processos. Sistemas de gestão efetivos garantirão que os

melhores processos tenham sido implantados para alcançar os objetivos da

organização. E isto independente do segmento: Indústria, comércio, serviços -

públicos ou privados.

1º
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Em mercados competitivos, nos quais as expectativas dos clientes,

legisladores e comunidade são crescentes, a melhoria contínua é essencial

para a sobrevivência da organização, sendo uma importante premissa dos

Sistemas de Gestão. É parte integrante da revolução promovida pela gestão

que destaca a solução de problemas e promove um constante aprendizado

organizacional
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Condução da Melhoria Contínua

OBJETIVOS PRIMÁRIOS DE UM SISTEMA DE GESTÃO
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A gestão de riscos organizacionais se refere ao sistemático reconhecimento,

avaliação, controle e monitoramento dos riscos ao negócio, à segurança

dos alimentos, segurança no trabalho, saúde ocupacional, meio ambiente,

responsabilidade social e qualidade. Uma gestão efetiva dos riscos é uma

responsabilidade primária da direção. Para organizações complexas e com

altos riscos, o único meio viável para controlá-los é através de sistemas que

promovam a gestão preventiva. Na prática, o que mais se verifica nas

organizações é uma gestão reativa.

Guia Max – Como certificar a sua Empresa 7

Efetiva Gestão de Riscos

OBJETIVOS PRIMÁRIOS DE UM SISTEMA DE GESTÃO

3º
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Porque as empresas

querem  certificações?
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Normas Internacionais promovem

benefícios tecnológicos, econômicos e

sociais. Eles ajudam a harmonizar as

especificações técnicas dos produtos e

serviços, tornam as empresas mais

eficientes e quebram barreiras ao

comércio internacional. Estar em

conformidade com as Normas

Internacionais ajuda a tranquilizar os

consumidores de que os produtos são

seguros, eficientes e bom para o

ambiente.

As partes interessadas (clientes,

consumidores, sócios, acionistas,

colaboradores, governos, ONGs,

imprensa, etc) estão cada vez mais

criteriosas. Enquanto as relações entre

empresas (B2B) normalmente se

contentam com os riscos controlados

nas operações, a sociedade e os

consumidores estão caminhando em

direção à tolerância zero de riscos e

baixa qualidade.

Guia Max – Como certificar a sua Empresa 10
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As instituições reguladoras, públicas

ou privadas, respondem à isto com

regras mais claras e com requisitos

mais detalhados através dos diversas

normas já desenvolvidas ou em

processos de desenvolvimento.

Como resultado, as empresas são

forçadas a adaptarem-se à esta

nova realidade, onde estar em

conformidade com leis e regras é

requisito mínimo para a sua

permanência no mercado.

Portanto, há diversas razões para

uma empresa contratar uma

certificação de terceira parte para

seus sistemas de gestão.

Requerimentos regulatórios e as

demandas da globalização, são

algumas das razões. Nestes casos, as

empresas procuram uma avaliação

e uma certificação independente

para seus sistemas de gestão como

uma forma de documentar e ser

reconhecida publicamente,

agregando assim valor ao seu

negócio.
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“Estar em conformidade com

leis e regras é requisito mínimo

para a permanência no

mercado”
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CREDIBILIDADE E IMAGEM DA EMPRESA

A divulgação de como seus processos e

riscos são gerenciados é a chave para

construir a confiança com seus clientes e

partes interessadas. A implementação e

certificação do sistema de gestão mostra

ao mundo que a empresa está no caminho

para a melhoria contínua em relação à

qualidade, meio ambiente ou segurança,

ética e responsabilidade social. Isto abre

portas para ampliar sua ação e

continuidade comercial no mercado local

e mundial.
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ALGUNS BENEFÍCIOS

“Abre portas para 

ampliar sua ação 

comercial no 

mercado local e 

mundial”
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ACESSO A NOVOS MERCADOS

Normas Internacionais ajudam a evitar barreiras ao

comércio e abrem os mercados globais. Estar habilitado

para atuar onde quiser pode ser o diferencial que a

empresa precisa para aproveitar as oportunidades que

certamente surgem ao longo das suas ações comerciais e

estratégicas.
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BENEFÍCIOS AMBIENTAIS

Promovem a redução dos impactos negativos sobre o meio

ambiente. E isso, cada vez mais, destaca a diferença entre as

empresas. Aquelas que demonstram mais interesse e ações

verdadeiras com o meio ambiente conquistam mais espaço na

preferência e lembranças dos consumidores cada vez mais

atualizados com o tema.
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ELEVAÇÃO DA CAPACIDADE DE GESTÃO

Um Sistema de Gestão certificado ajuda a empresa a atingir consistência,

melhorar os processos internos, o cumprimento das obrigações e desenvolve

o foco no cliente, nos requisitos do produto e nos resultados financeiros e

econômicos. Tudo isso eleva as suas vantagens competitivas em termos de

gestão.
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O que fazer

Para Conquistar a certificação?
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O processo de certificação de um sistema de Gestão varia de acordo com

cada norma e segmento de mercado da empresa. Entretanto, existem alguns

pontos em comum que podem ser observados em todos os casos de

implementação de um sistema certificável.

A fim de alcançar a certificação, a empresa deve implementar um SISTEMA DE

GESTÃO de acordo com a norma que escolheu.

O sistema de gestão e o certificado precisam ser mantidos. Portanto, a

certificação consiste basicamente em dois estágios: Auditoria de certificação e,

depois, as Auditorias de manutenção da certificação.
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Alguns direcionamentos básicos, muitas vezes aparentemente triviais,

têm se mostrado de valor inestimável para as empresas que buscam a

certificação. São eles:

Depois de ter decidido sobre o sistema de gestão qu a empresa

intenciona implementar, existem algumas dicas e alguns passos a

seguir.
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• Certifique-se de iniciar o processo com a atitude correta, ou

seja, não é um processo simples é rápido, o que demanda

grande empenho dos gestores e colaboradores da

empresa.

• Tenha um completo entendimento do conceito previsto na

norma, e utilize a norma como um modelo de guia para

definir seu sistema de gestão.

• Saiba quais aplicações e implicações da norma afetarão

sua empresa.

• Utilize a norma como uma ferramenta de melhoria.

• Compreenda os riscos e processos que afetam a

capacidade de sua organização para realizar sua

estratégia de negócios.

• Escolha seu parceiro (organismo de certificação) com

cuidado.
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DICAS DECISIVAS

“Implantar um 

sistema de 

Gestão não é um 

processo simples 

e rápido”
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2º - REVISE A LITERATURA

Há uma grande quantidade de

informação publicada e

disponível, desenvolvida para

ajudar aos gestores a

compreender e implementar a

norma.

3º - MONTE UMA EQUIPE E DEFINA

A SUA ESTRATÉGIA

A adoção de um sistema de

gestão deve ser uma decisão

estratégica de toda a

organização. É vital que a alta

administração esteja envolvida no

processo de criação. Eles

decidem a estratégia de negócios

que um sistema de gestão

eficiente deve apoiar. Além disso,

você precisa de uma equipe

dedicada para desenvolver e

implementar seu sistema de

gestão.

1º - OBTENHA A NORMA

Obtenha e leia uma cópia da

norma para se familiarizar com os

requisitos. Então você pode

decidir se a certificação nesta

norma faz sentido à sua

organização.
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4º-DETERMINE AS NECESSIDADES

DE TREINAMENTO

A equipe responsável pela

implementação e manutenção

do sistema de gestão,

necessitará conhecer todos os

detalhes da norma. Existe uma

grande variedade de cursos,

workshops, e seminários

disponíveis desenvolvidos para

atender essas necessidades.

5º - CONSULTORES

Consultores independentes serão

capazes de aconselhar a equipe

sobre um plano estratégico de

implementação viável, realista e

de baixo custo.
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A Consultoria de certificação 
é o caminho mais eficiente 

para implementar um 
Sistema de Gestão
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Os procedimentos descrevem os

processos de sua organização, e

as melhores práticas para

alcançar o sucesso nestes

processos. Estes procedimentos

devem responder as seguintes

questões para cada processo:

Por que?; Quando?; Onde?; O

que?; Como?.

6º - DESENVOLVA UM MANUAL

DO SISTEMA DE GESTÃO E DE

PROCEDIMENTOS

O manual do sistema de gestão

deve descrever objetivamente

as políticas, objetivos, macro-

fluxo, organograma e operações

da empresa. Através do manual,

ficam registrados uma descrição

da concepção do negócio e as

diretrizes gerais de execução

dos processos para satisfazer as

expectativas dos clientes.
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7º - DESENVOLVA INDICADORES DE

DESEMPENHO

Direcionamentos que norteiam a

empresa na avaliação do

desempenho dos diversos

processos da empresa através de

indicadores confiáveis e

mensuráveis são atributos

contemplados em todo sistema de

Gestão. O indicadores dão a

medida do quanto as metas e

melhorias são atingidas ou não. É

certamente um das maiores

contribuições do processo de

certificação de uma empresa.
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Empresas que passam a utilizar

indicadores de desempenho

melhoram os seus resultados de

qualidade, vendas e

rentabilidade. A gestão por

indicadores impulsionam a

sistemática de tomada de ações

para atingir as metas definidas.
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9º - CONSIDERE UMA PRÉ-AUDITORIA

A empresa pode optar por ter uma

avaliação preliminar da implementação

de seu sistema de gestão por uma

consultoria externa ou por um organismo

de certificação. O objetivo é identificar

as áreas com não-conformidades e

revisão de documentos, permitindo que

se façam as correções antes de iniciar o

processo de certificação. Receber uma

não conformidade significa que uma

área em particular de seu sistema de

gestão não está de acordo com a

norma.
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8º - IMPLEMENTE O SISTEMA DE GESTÃO

Comunicação e Treinamento são

fundamentais para uma

implementação bem sucedida.

Durante a fase de implementação, a

organização estará trabalhando de

acordo com os procedimentos que

foram desenvolvidos para documentar

e demonstrar a eficácia do sistema de

gestão.
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10º - SELECIONE UM ORGANISMO DE

CERTIFICAÇÃO

O relacionamento da empresa com o

organismo de certificação estará em

vigor por muitos anos. Por isso, é

importante fazer esta escolha com

atenção, definindo um parceiro que

possa contribuir com informações e

conhecimentos que melhorem a

empresa. E para manter um sistema de

gestão eficiente, esta melhoria continua

é fundamental.

Após estes passos, a empresa poderá

agendar a visita de auditoria do órgão

de certificação para iniciar o processo.

Que será feito em duas etapas

1º) Visita Inicial e 

2º) Auditoria de Certificação.
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Antes da auditoria de certificação em si, o órgão certificador realiza uma

visita preliminar à empresa, que em alguns caso é feita à distância, com

os seguintes propósitos:

❖ Verificar a preparação da empresa para a auditoria de certificação,

isto é, revisão de manual, verificação de procedimentos, observação

das instalações, verificação se a empresa identificou e atende às

principais legislações aplicáveis e breve verificação da implantação

do sistema de gestão.

❖ Definir o escopo e o plano de auditoria.
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A auditoria de certificação consiste em

entrevistas informais, exames e inspeções

do sistema em operação. Durante este

processo, será avaliado o grau de

conformidade do sistema de gestão com

as exigências da norma escolhida. As

conclusões serão apresentadas no final

da auditoria durante uma reunião de

encerramento e incluídas no relatório de

auditoria. Ao receber a notificação de

conformidade gerada pelo auditor, o

órgão certificador emite um laudo de

aprovação e, posteriormente, o

certificado.
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AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO

Pronto! Com isso a empresa poderá

divulgar ao mercado e clientes que está

de acordo com a norma escolhida. Isso

pode ser feito através de impressos nas

embalagens (desde que esteja claro que

não é o produto que é certificado e sim o

sistema de gestão da empresa), no site,

folders ou em campanhas publicitárias.

A empresa certificada pode 

divulgar o “selo” através de 

impressos nas embalagens, no 

site ou em campanhas 

publicitárias 
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As maiores dificuldades 

enfrentadas pela empresa
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Na busca por melhorias,

principalmente quando baseadas em

requisitos de uma norma de

certificação, algumas dificuldades

organizacionais se interpõem entre o

momento da decisão por implementar

e a efetiva implantação. E a grande

maioria destes desafios está

diretamente ligada aos principais

fatores críticos ou desafios de todas as

empresas, que são:

Um bom desempenho das empresas

no que se refere aos seus sistemas de

gestão não “surge do nada”: Ele

precisa ser construído e gerenciado. E

as entradas que colocamos em nosso

processo de gestão determinam

amplamente as saídas (resultado e

desempenho) do negócio. Dados

históricos provam que os grandes

líderes empresariais são aqueles que

trabalham com as coisas certas, do

modo certo, no tempo certo. Portanto,

uma abordagem sistemática e

comprometida é essencial para fazer

isto acontecer.
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APOIO DA ALTA DIREÇÃO DA EMPRESA

É a base de tudo. Sem isso, não existe nada além que possa ser frutífero em termos

de implantar um sistema de gestão. É comum encontrarmos gestores em níveis

gerenciais que defendem a implantação do sistema mas que se deparam com

resistências da alta direção. Muitas vezes estes gerentes precisam expor argumentos

fortes que validem a decisão e o investimento.
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DESAFIOS E COMO SUPERÁ-LOS

Sem apoio da alta direção não existe 

nada além que possa ser frutífero em 

termos de implantar um sistema de 
gestão. 
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Certamente são as pessoas, gestores e

colaboradores, que possibilitam o

surgimento e a manutenção do sistema

de gestão. Portanto, o envolvimento

pleno é condição indispensável. Caso

isso não seja percebido, ou não seja

identificado este envolvimento, a direção

da empresa deve desistir de buscar a

certificação, ao menos temporariamente,

e adotar outras estratégias internas que

elevem este interesse do seu quadro de

pessoas
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DESAFIOS E COMO SUPERÁ-LOS

nos benefícios que um sistema de gestão

certificável poderá trazer ao sucesso do

negócio, e de forma direta e indireta para

eles mesmos. Esta busca pelo envolvimento

deve, na maioria das vezes, passar por

ações conduzidas pelo setor de RH da

empresa, em consonância com as

estratégias da alta direção. Caso seja uma

empresa que não tenha RH estruturado,

deve procurar ajudar externa, através de

consultorias, que elaboram ações de

sensibilização e motivação de suas equipes.

ENVOLVIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMAS

https://www.facebook.com/MaxConsultingBr
https://twitter.com/maxconsulting_
https://www.youtube.com/channel/UCcnZQ9FiFpO6Ri1951KuiEA?view_as=public


Mesmo com todos os fatores muito bem

alinhados, se a equipe ou responsáveis

pelo projeto não tiverem o nível de

comprometimento suficiente para dar

força na execução das atividades, o

sistema não terá como ser plenamente

bem sucedido. E esta medida de

comprometimento realmente varia de

empresa para empresa e conseguimos

perceber o quanto ele está abaixo do

necessários quando identificamos que

os responsáveis não cumprem o que

esta determinado em um cronograma

de atividades.
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E até mesmo não se posicionam

claramente frente as desafios que

surgem.

O comportamento aparente é do tipo

“isso não é comigo”, e deixam de lado

ou não dedicam a atenção necessária.

Isso deve ser tratado pela direção ou

comitê gestor da empresa como uma

grande dificuldade a ser superada e em

alguns projetos deve haver substituição

de pessoas e até mesmo de equipes

inteiras.

COMPROMETIMENTO DA EQUIPE DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA

https://www.facebook.com/MaxConsultingBr
https://twitter.com/maxconsulting_
https://www.youtube.com/channel/UCcnZQ9FiFpO6Ri1951KuiEA?view_as=public


EXPECTATIVAS REALISTAS

O sistema de gestão não é um

remédio para solução de todos os

problemas da empresa. E não será por

sua implementação que a empresa

não terá mais desafios a vencer. Na

verdade, este é um grande passo que

a empresa dá no sentido de estar mais

preparada aos atuais e novos desafios

comuns no mundo organizacional.

Outro fator que a empresa deve ter

bem claro é que implementar um

sistema não é uma tarefa fácil, pois

requer grande empenho dos...
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... envolvidos em termos da sua

capacidade de trabalho, dedicação

de tempo e resolução de conflitos,

sejam estes operacionais ou pessoais.

Isso se deve muito ao fato de que um

sistema de gestão afeta diretamente

os aspectos culturais e hierárquicos

das empresas. Isso, por si só, já é

motivo para grandes embates internos

e que exigem uma boa dose de bom

senso e união das pessoas

responsáveis em conduzir o projeto.

https://www.facebook.com/MaxConsultingBr
https://twitter.com/maxconsulting_
https://www.youtube.com/channel/UCcnZQ9FiFpO6Ri1951KuiEA?view_as=public


EQUIPE COMPETENTE

Evidentemente que a competência

das pessoas envolvidas é de

fundamental importância ao sucesso

do sistema de gestão. E isso está

muito ligado ao grau de maturidade

profissional de quem está a frente do

projeto e muitas vezes é traduzido

peço conhecimento que tem sobre a

sua empresa, sobre a gestão

organizacional e a capacidade de

agrupar ideias em um sentido único.
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DESAFIOS E COMO SUPERÁ-LOS

Esta competência da equipe pode e

deve ser desenvolvida e valorizada

constantemente, seja através de

treinamentos, seja através de

parcerias com outras organizações ou

pessoas que detém conhecimentos

para elevar este fator dentro da

empresa.

https://www.facebook.com/MaxConsultingBr
https://twitter.com/maxconsulting_
https://www.youtube.com/channel/UCcnZQ9FiFpO6Ri1951KuiEA?view_as=public


DEFINIÇÃO CLARA DE NECESSIDADES

A decisão por implantar um sistema de gestão deve ser tomada de forma ao

máximo coerente com a necessidade real da empresa. Seja por uma exigência

legal ou de mercado, seja por uma busca da empresa em ampliar suas

capacidades de gestão e qualidade, temos certo que os gestores da empresa

devem estar bem cientes dos resultados que buscam. Sendo assim, a escolha do

sistema a implantar terá uma melhor aderência aos objetivos estratégicos do

negócio, e consequentemente o sucesso na implementação.
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https://www.facebook.com/MaxConsultingBr
https://twitter.com/maxconsulting_
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PLANEJAMENTO ADEQUADO

A metodologia utilizada na

implementação do sistema de

gestão é um fator extremamente

crítico ao sucesso do projeto. Por

esta metodologia se entende a

adequada ordenação entre as

atividades, prazos, objetivos, com

números, estágios, valores e pessoas

envolvidas durante o período de

construção do sistema. É comum

alguns projetos não serem bem

sucedidos por falta desta ordem.
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DESAFIOS E COMO SUPERÁ-LOS

Mesmo em empresas com plenas

condições de implementação –

pessoas, recursos, tempo – falham

por não estabelecerem um

planejamento ordenado que as

conduzam no sentido das melhorias.

Por isso, é comum a contratação de

consultorias externas, pois estas

detêm a experiência em conduzir e

ordenar estes recursos.

https://www.facebook.com/MaxConsultingBr
https://twitter.com/maxconsulting_
https://www.youtube.com/channel/UCcnZQ9FiFpO6Ri1951KuiEA?view_as=public


VALOR DO INVESTIMENTO

Fazer sozinho ou contratar uma

consultoria? Com as normas em mãos é

preciso implantar um sistema de gestão

que atenda aos seus requisitos. As regras

para a certificação indicam o que é

preciso fazer na organização, não a

maneira de pôr em prática. A presença

de um consultor não é obrigatória, mas

a sua contratação pode acelerar o

processo de implantação e tornar o

sistema implementado mais eficaz.
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Nas pequenas e médias empresas, que

normalmente têm um quadro de

funcionários reduzido, pode ser difícil

deslocar alguém da equipe para cuidar

do processo de certificação, o que torna

o consultor ainda mais necessário.

Felizmente, é possível encontrar bons

consultores dessa área por valores

acessíveis e justos.

https://www.facebook.com/MaxConsultingBr
https://twitter.com/maxconsulting_
https://www.youtube.com/channel/UCcnZQ9FiFpO6Ri1951KuiEA?view_as=public


EQUIPE DEDICADA

Uma equipe planejadora, competente, comprometida, com visão e objetivos

claros, dificilmente não tem um grande engajamento. Este engajamento é uma

característica de pessoas dedicadas. Porém, é preciso estar atento ao escolher as

pessoas que estejam a frente do projeto. Ou seja, escolher as pessoas certas pra os

lugares certos. E mais, reconhecer o valor destas pessoas e permití-lhes o

“Empoderamento” necessário para que elas tenham condições de cumprir a

missão.
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Empoderamento, em inglês, “Empowerment ”: Delegação de autoridade

para uma abordagem em projetos de trabalho que se baseia na

delegação de poderes de decisão, autonomia e participação dos

funcionários na administração das empresas.

https://www.facebook.com/MaxConsultingBr
https://twitter.com/maxconsulting_
https://www.youtube.com/channel/UCcnZQ9FiFpO6Ri1951KuiEA?view_as=public


INFRAESTRUTURA ADEQUADA

Grande parte do que se implementa em

termos de requisitos das normas de

qualidade estão relacionados com as

estrutura física e organizacional da

empresa. Portanto, uma empresa que

nunca tenha implementado um padrão

de gestão certificável, pode muito bem,

ao longo dos anos, ter acumulado as

condições organizacionais propícias que

atendam os requisitos das normas. As

vezes só precisam de pequenos ajustes

ou direcionamentos. Porém, é mais

comum encontrarmos empresas que,

mesmo operando intensamente as suas

atividades, estão bem distantes do

padrões recomendados, tornando o

desafio de ajustes ainda maior.
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Em alguns casos, por uma questão de

investimentos de adequação, algumas

empresas adiam por anos uma

certificação, até que consigam as

condições mínimas ideais para isso. Feliz

daquela empresa que pode se dar ao

luxo de esperar anos. Não podemos

dizer o mesmo daquelas em que o

mercado ou o ambiente empresarial as

obrigam às mudanças radicais na sua

estrutura. O impacto da não adequação

nestes casos pode ser mais prejudicial

do que alocação de mais recursos num

curto espaço de tempo.

https://www.facebook.com/MaxConsultingBr
https://twitter.com/maxconsulting_
https://www.youtube.com/channel/UCcnZQ9FiFpO6Ri1951KuiEA?view_as=public


CONSTANTE QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE USUÁRIA

Melhoria contínua significa dizer certamente que as pessoas evolvidas

também devem ser cada mais capacitadas em suas atividades; que a

busca por qualificação não tem um final, e que na verdade cada nova

aquisição de conhecimento é um degrau para outros níveis maiores ou

diferentes. É nesta forma de entender a melhoria contínua que as

empresas bem sucedidas lidam com os desafios que também são novos

a cada ano ou mês.
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Mantendo a Certificação
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AUDITORIAS PERIÓDICAS

Cada certificado emitido possui um período de vida de três anos. Logo após a

auditoria de certificação, o órgão certificador elabora o cronograma de auditorias

periódicas e regulares durante os próximos três anos. Essas auditorias atestam a

conformidade em andamento de sua empresa com as exigências específicas da

norma, enquanto o desempenho das áreas foco é reavaliado. A organização deve

receber pelo menos uma auditoria periódica por ano.
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TIME LINE DA CERTIFICAÇÃO (Modelo Genérico) 

Auditoria 

inicial

Auditoria  de 

CERTIFICAÇÃO

1º ANO

Auditoria de  

MANUTENÇÃO

2º ANO

Auditoria de  

MANUTENÇÃO

3º ANO

Auditoria de  

RECERTIFICAÇÃO

30 dias

12 meses

12 meses

12 meses

https://www.facebook.com/MaxConsultingBr
https://twitter.com/maxconsulting_
https://www.youtube.com/channel/UCcnZQ9FiFpO6Ri1951KuiEA?view_as=public


AUDITORIA PARA RE-CERTIFICAÇÃO

Após o período de três anos, a sua certificação será estendida através de uma

auditoria de re-certificação.

SUSPENSÃO OU RETIRADA DE CERTIFICADOS

O que acontece se uma organização falha ao manter seu sistema de gestão e sua

certificação?

O órgão certificador possui procedimentos claros que tratam sobre suspensão ou

retirada de certificados. Isso se aplica a situações em que uma organização falha

persistentemente e seriamente ao manter a conformidade com a norma do sistema

de gestão ou devido a outras situações que conflitam com as regras gerais ou

específicas da norma.
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O que priorizar:

O Certificado ou a Melhoria?
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Esta pergunta aparentemente pode

parecer de reposta óbvia. Porém é

comum encontrarmos empresas que

conseguiram uma certificação

motivadas pela obrigação legal ou

contratual de clientes e, após a

conquista, deixam de lado o

cumprimento das melhorias que

conquistaram e passam a lidar como se

o sistema de gestão fosse um detalhe

de menor importância em suas

estratégias. Algo como “O que importa

é produzir e vender, o resto é

acessório”.
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“O que importa

é produzir e 

vender, o resto é 

acessório”. 

Será Verdade?

https://www.facebook.com/MaxConsultingBr
https://twitter.com/maxconsulting_
https://www.youtube.com/channel/UCcnZQ9FiFpO6Ri1951KuiEA?view_as=public


Infelizmente está é uma realidade

não só de algumas empresas já

certificadas, Mas também de outras

que estão “em busca” de uma

certificação para atenderem algum

cliente ou exigência da lei. Para elas,

basta o certificado na parede e a

logomarca da norma em suas

publicidades e embalagens. Isso,

além de ser grande um equívoco, é

um atestado de que a empresa não

valoriza o seu investimento e recursos

financeiros. Foi gasto um valor

considerável para implantar o

padrão e contratar auditorias, e,

desta forma, isso será perdido.
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Além disso, um aspecto que é mais

grave: O mercado percebe de forma

rápida e fácil se a empresa

realmente não pratica o que divulga

ser. E caso seja identificado que a

empresa não cumpre as

determinações que divulga, pode ser

alvo de ações legais, e no mínimo

perder espaço e credibilidade no

mercado.

O Mercado logo 

percebe quando 

a empresa não é 

o que dizer ser

https://www.facebook.com/MaxConsultingBr
https://twitter.com/maxconsulting_
https://www.youtube.com/channel/UCcnZQ9FiFpO6Ri1951KuiEA?view_as=public


Portanto, é recomendável que a empresa adote as mudanças como algo

indispensável ao seu crescimento organizacional e a sua saudável existência.

E isso pode ser percebido ao observamos os seguintes benefícios que um

Sistema de Gestão Certificado, mantido e bem conduzido proporciona:
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Melhora e imagem da empresa

Melhora os Processos de modo contínuo

Possibilita acesso mais fácil a novos mercados

Reduz os custos internos

Aumenta a Produtividade

Aumenta a satisfação e a confiança dos clientes

https://www.facebook.com/MaxConsultingBr
https://twitter.com/maxconsulting_
https://www.youtube.com/channel/UCcnZQ9FiFpO6Ri1951KuiEA?view_as=public


As Normas e os

Órgãos Certificadores
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O CENÁRIO MUNDIAL

As normas existentes no mundo

praticamente direcionam e

influenciam todas as atividades

econômicas humanas, independente

de serem atividades em serviços,

indústrias, comércio, públicas ou

privadas. Estas normas estão em

constante aprimoramento , e ao longo

do anos novas versões ou até mesmo

novas normas são criadas. Algumas

até se tornam obsoletas ou se fundem

com normas que abrangem maiores

escopos. Esta evolução acompanha

as mudanças tecnológicas, legais e

comportamentais da sociedade

mundial.
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O Brasil é um dos países que mais

possuem empresas certificadas. Isso

demonstra que muitas de nossas

empresas entendem e priorizam as

melhorias em gestão como forma de

se destacarem no concorrido

mercado internacional. Dentre as

normas mais conhecidas e solicitadas

no Brasil, destacamos algumas que

são implementadas pela MAX

CONSULTING , e aqui expomos de

uma forma objetiva as suas

características e como obtê-las para

estudos.

https://www.facebook.com/MaxConsultingBr
https://twitter.com/maxconsulting_
https://www.youtube.com/channel/UCcnZQ9FiFpO6Ri1951KuiEA?view_as=public
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ESCOPO DE 

CERTIFICAÇÃO
Gestão da Qualidade

PROPÓSITO DA NORMA

Empresas que querem aumentar a satisfação de cliente, reduzir

suas reclamações, reduzir seus retrabalhos e padronizar a

qualidade de seus produtos e serviços e/ou que precisam atender

à exigência de clientes quanto à obtenção dessa certificação

ORGANISMOS DE 

CERTIFICAÇÃO

www.dnv.com.br

www.bureauveritascertification.com.br

www.bsigroup.com

www.sgsgroup.com.br

www.vanzolini.org.br

www.tuv-nord.com/br/

ORGANISMOS DE 

ACREDITAÇÃO

INMETRO no Brasil e mais de 100 no mundo, sendo os mais atuantes 

UKAS, RAB,RAV, SINCERT, DAR

VALIDADE DO 

CERTIFICADO
3 anos

PERIODICIDADE DE 

MANUTENÇÃO
A cada 6 ou 12 meses

LINK PARA AQUISIÇÃO 

DA NORMA
www.abntcatalogo.com.br/

https://www.facebook.com/MaxConsultingBr
https://twitter.com/maxconsulting_
https://www.youtube.com/channel/UCcnZQ9FiFpO6Ri1951KuiEA?view_as=public
http://www.dnv.com.br/
http://www.tuv-nord.com/br/
http://www.abntcatalogo.com.br/
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ESCOPO DE 

CERTIFICAÇÃO
Gestão Ambiental

PROPÓSITO DA NORMA

Empresas que querem ser reconhecidas como responsáveis e

cumpridoras de todos os requisitos legais relacionados com o meio

ambiente e/ou que precisam atender à exigencia de clientes

quanto à obtenção dessa certificação

ORGANISMOS DE 

CERTIFICAÇÃO

www.dnv.com.br

www.bureauveritascertification.com.br

www.bsigroup.com

www.sgsgroup.com.br

www.vanzolini.org.br

www.tuv-nord.com/br/

ORGANISMOS DE 

ACREDITAÇÃO

INMETRO no Brasil e mais de 100 no mundo, sendo os mais atuantes 

UKAS, RAB,RAV, SINCERT, DAR

VALIDADE DO 

CERTIFICADO
3 anos

PERIODICIDADE DE 

MANUTENÇÃO
A cada 6 ou 12 meses

LINK PARA AQUISIÇÃO 

DA NORMA
www.abntcatalogo.com.br/

https://www.facebook.com/MaxConsultingBr
https://twitter.com/maxconsulting_
https://www.youtube.com/channel/UCcnZQ9FiFpO6Ri1951KuiEA?view_as=public
http://www.dnv.com.br/
http://www.tuv-nord.com/br/
http://www.abntcatalogo.com.br/
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ESCOPO DE 

CERTIFICAÇÃO
Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho

PROPÓSITO DA NORMA

Empresas que querem ser reconhecidas como responsáveis e

cumpridoras de todos os requisitos legais relacionados com o a

saúde e segurança de seus funcionários e/ou que precisam

atender à exigencia de clientes quanto à obtenção dessa

certificação

ORGANISMOS DE 

CERTIFICAÇÃO

www.dnv.com.br

www.bureauveritascertification.com.br

www.bsigroup.com

www.sgsgroup.com.br

www.vanzolini.org.br

www.tuv-nord.com/br/

ORGANISMOS DE 

ACREDITAÇÃO
43 no mundo

VALIDADE DO 

CERTIFICADO
3 anos

PERIODICIDADE DE 

MANUTENÇÃO
A cada 6 ou 12 meses

LINK PARA AQUISIÇÃO 

DA NORMA
https://www.iso.org/standard/63787.html

https://www.facebook.com/MaxConsultingBr
https://twitter.com/maxconsulting_
https://www.youtube.com/channel/UCcnZQ9FiFpO6Ri1951KuiEA?view_as=public
http://www.dnv.com.br/
http://www.tuv-nord.com/br/
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ESCOPO DE 

CERTIFICAÇÃO
Gestão da Qualidade em Construção Civil

PROPÓSITO DA NORMA

Empresas que querem aumentar a satisfação de cliente, reduzir

suas reclamações, cumprir com os prazos de entrega, reduzir seus

retrabalhos e padronizar a qualidade dos serviços executados em

suas obras e/ou querem ter acesso à financiamentos que exigem

tal certificado para suas obras e/ou que precisam atender à

exigencia de clientes quanto à obtenção dessa certificação

ORGANISMOS DE 

CERTIFICAÇÃO

www.dnv.com.br

www.bureauveritascertification.com.br

www.bsigroup.com

www.sgsgroup.com.br

www.vanzolini.org.br

www.tuv-nord.com/br/

ORGANISMOS DE 

ACREDITAÇÃO
INMETRO

VALIDADE DO 

CERTIFICADO
1 ano

PERIODICIDADE DE 

MANUTENÇÃO
A cada 12 meses

LINK PARA AQUISIÇÃO 

DA NORMA
http://pbqp-h.cidades.gov.br/download_doc.php

https://www.facebook.com/MaxConsultingBr
https://twitter.com/maxconsulting_
https://www.youtube.com/channel/UCcnZQ9FiFpO6Ri1951KuiEA?view_as=public
http://www.dnv.com.br/
http://www.tuv-nord.com/br/
http://pbqp-h.cidades.gov.br/download_doc.php
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ESCOPO DE 

CERTIFICAÇÃO
Gestão da Competência de Laboratórios de Ensaios e Calibração

PROPÓSITO DA NORMA

Laboratórios que querem ser reconhecidos como competentes,

gerando laudos confiáveis e rastreáveis a padrões internacionais

e/ou que precisam atender à exigencia de clientes ou do governo

quanto à obtenção dessa certificação

ORGANISMOS DE 

CERTIFICAÇÃO
www.inmetro.gov.br/credenciamento/sobre_lab.asp

ORGANISMOS DE 

ACREDITAÇÃO
International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)

VALIDADE DO 

CERTIFICADO
3 anos

PERIODICIDADE DE 

MANUTENÇÃO
A cada 12 meses

LINK PARA AQUISIÇÃO 

DA NORMA
www.abntcatalogo.com.br/

https://www.facebook.com/MaxConsultingBr
https://twitter.com/maxconsulting_
https://www.youtube.com/channel/UCcnZQ9FiFpO6Ri1951KuiEA?view_as=public
http://www.abntcatalogo.com.br/
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ESCOPO DE 

CERTIFICAÇÃO
Gestão da Segurança de Alimentos para Animais

PROPÓSITO DA NORMA

Empresas que produzem alimentos para animais e querem evitar ao

máximo o risco de danos à saúde dos animais de seus clientes,

querem provar que atendem todas as legislações sobre o assunto

e/ou que precisam atender à exigência de clientes quanto à

obtenção dessa certificação

ORGANISMOS DE 

CERTIFICAÇÃO

www.dnv.com.br

www.bureauveritascertification.com.br

www.tuv-nord.com/br/

www.sgsgroup.com.br

ORGANISMOS DE 

ACREDITAÇÃO

UKAS, BSI. 

Certificação não acreditada pelo INMETRO

VALIDADE DO 

CERTIFICADO
1 ano

PERIODICIDADE DE 

MANUTENÇÃO
A cada 12 meses

LINK PARA AQUISIÇÃO 

DA NORMA
www.gmpplus.org/pagina/288/home_un.aspx

https://www.facebook.com/MaxConsultingBr
https://twitter.com/maxconsulting_
https://www.youtube.com/channel/UCcnZQ9FiFpO6Ri1951KuiEA?view_as=public
https://www.gmpplus.org/pagina/288/home_un.aspx
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ESCOPO DE 

CERTIFICAÇÃO
Gestão da Segurança de Alimentos

PROPÓSITO DA NORMA

Empresas que produzem alimentos para humanos ou animais, já

tem as BPF - Boas Práticas de Fabricação implementadas e querem

dar o próximo passo no sentido de reduzir o risco de danos à saúde

dos seus clientes ou dos animais de seus clientes e querem provar

que atendem ou pouco mais das legislações sobre segurança de

alimentos

ORGANISMOS DE 

CERTIFICAÇÃO

www.dnv.com.br

www.bureauveritascertification.com.br

www.bsigroup.com

www.efbauer.org.br

www.sgsgroup.com.br

www.vanzolini.org.br

www.tuv-nord.com/br/

ORGANISMOS DE 

ACREDITAÇÃO
Certificação não acreditada pelo INMETRO

VALIDADE DO 

CERTIFICADO
A combinar com o órgão de certificação pois não é acreditada

PERIODICIDADE DE 

MANUTENÇÃO
A combinar com o órgão de certificação pois não é acreditada

LINK PARA AQUISIÇÃO 

DA NORMA
www.codexalimentarius.org/standards/en/

https://www.facebook.com/MaxConsultingBr
https://twitter.com/maxconsulting_
https://www.youtube.com/channel/UCcnZQ9FiFpO6Ri1951KuiEA?view_as=public
http://www.codexalimentarius.org/standards/en/
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ESCOPO DE 

CERTIFICAÇÃO
Gestão da Segurança e Qualidade de Alimentos

PROPÓSITO DA NORMA

Empresas que produzem alimentos para humanos e querem evitar

ao máximo o risco de danos à saúde dos seus clientes, querem

provar que atendem todas as legislações sobre o assunto e/ou que

precisam atender à exigência de clientes quanto à obtenção

dessa certificação

ORGANISMOS DE 

CERTIFICAÇÃO

www.dnv.com.br

www.bureauveritascertification.com.br

www.bsigroup.com

www.efbauer.org.br

www.sgsgroup.com.br

www.vanzolini.org.br

www.tuv-nord.com/br/

ORGANISMOS DE 

ACREDITAÇÃO

UKAS. 

Certificação não acreditada pelo INMETRO

VALIDADE DO 

CERTIFICADO
1 ano

PERIODICIDADE DE 

MANUTENÇÃO

A cada 6, 12 ou 24 meses, conforme  quantidade e tipo de não 

conformidade

LINK PARA AQUISIÇÃO 

DA NORMA
www.brcbookshop.com/

https://www.facebook.com/MaxConsultingBr
https://twitter.com/maxconsulting_
https://www.youtube.com/channel/UCcnZQ9FiFpO6Ri1951KuiEA?view_as=public
http://www.brcbookshop.com/
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ESCOPO DE 

CERTIFICAÇÃO
Gestão da Segurança e Qualidade de Alimentos

PROPÓSITO DA NORMA

Empresas que produzem alimentos para humanos e querem evitar

ao máximo o risco de danos à saúde dos seus clientes, querem

provar que atendem todas as legislações sobre o assunto e/ou que

precisam atender à exigência de clientes quanto à obtenção

dessa certificação

ORGANISMOS DE 

CERTIFICAÇÃO

www.dnv.com.br

www.bureauveritascertification.com.br

www.bsigroup.com

www.efbauer.org.br

www.sgsgroup.com.br

www.vanzolini.org.br

www.tuv-nord.com/br/

ORGANISMOS DE 

ACREDITAÇÃO
INMETRO, UKAS, RAB,RAV, SINCERT, DAR

VALIDADE DO 

CERTIFICADO
3 anos

PERIODICIDADE DE 

MANUTENÇÃO

6 meses nos primeiros 3 anos se acreditado pelo INMETRO e depois 

anual. Se acreditado pelo UKAS a cada 12 meses desde o início

LINK PARA AQUISIÇÃO 

DA NORMA
www.abntcatalogo.com.br

https://www.facebook.com/MaxConsultingBr
https://twitter.com/maxconsulting_
https://www.youtube.com/channel/UCcnZQ9FiFpO6Ri1951KuiEA?view_as=public
http://www.abntcatalogo.com.br/
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ESCOPO DE 

CERTIFICAÇÃO
Gestão da Segurança e Qualidade de Alimentos

PROPÓSITO DA NORMA

Empresas que produzem alimentos para humanos e querem evitar

ao máximo o risco de danos à saúde dos seus clientes, querem

provar que atendem todas as legislações sobre o assunto e/ou que

precisam atender à exigência de clientes quanto à obtenção

dessa certificação

ORGANISMOS DE 

CERTIFICAÇÃO

www.dnv.com.br

www.bureauveritascertification.com.br

www.bsigroup.com

www.efbauer.org.br

www.sgsgroup.com.br

www.vanzolini.org.br

www.tuv-nord.com/br/

ORGANISMOS DE 

ACREDITAÇÃO
33 no mundo

VALIDADE DO 

CERTIFICADO
3 anos

PERIODICIDADE DE 

MANUTENÇÃO
12 meses

LINK PARA AQUISIÇÃO 

DA NORMA
www.fssc22000.com/documents/support/downloads.xml?lang=em

https://www.facebook.com/MaxConsultingBr
https://twitter.com/maxconsulting_
https://www.youtube.com/channel/UCcnZQ9FiFpO6Ri1951KuiEA?view_as=public
http://www.fssc22000.com/documents/support/downloads.xml?lang=em
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ESCOPO DE 

CERTIFICAÇÃO

Gestão de práticas de negócios sustentáveis, responsáveis e éticos 

nas cadeias de suprimento globais

PROPÓSITO DA NORMA

Empresas de qualquer segmento que querem demonstrar sua ética

nas relações trabalhistas, evitar ao máximo o risco de ações

trabalhistas, querem se assegurar que atendem às legislações

trabalhistas, que tem cuidados básicos com o meio ambiente e/ou

que precisam atender à exigencia de clientes quanto à obtenção

dessa certificação

ORGANISMOS DE 

CERTIFICAÇÃO

www.dnv.com.br

www.bureauveritascertification.com.br

www.bsigroup.com

ORGANISMOS DE 

ACREDITAÇÃO
SMETA - Sedex Members Ethical Trade Audit

VALIDADE DO 

CERTIFICADO
1 ano

PERIODICIDADE DE 

MANUTENÇÃO
12 meses

LINK PARA AQUISIÇÃO 

DA NORMA
www.sedexglobal.com/pt-br/auditorias-eticas-3/smeta/

https://www.facebook.com/MaxConsultingBr
https://twitter.com/maxconsulting_
https://www.youtube.com/channel/UCcnZQ9FiFpO6Ri1951KuiEA?view_as=public
http://www.sedexglobal.com/pt-br/auditorias-eticas-3/smeta/
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Somos uma consultoria em gestão empresarial. Atuamos em todos

os segmentos empresariais do mercado brasileiro, junto a clientes

de pequeno, médio e grande porte, de iniciativa privada e pública.

Missão
Ajudar organizações a 

aumentarem sua 

eficiência e a construírem 

melhores resultados.

Visão
Ser a consultoria mais 

admirada  por nossos 

clientes e parceiros

https://www.facebook.com/MaxConsultingBr
https://twitter.com/maxconsulting_
https://www.youtube.com/channel/UCcnZQ9FiFpO6Ri1951KuiEA?view_as=public
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Foco em 
Resultado

Comprometimento

Transparência

Trabalho Conjunto

Capacitação 
contínua

Simplicidade

Priorizar ações que gerem  resultados 
propostos em cada projeto

Dedicar pleno esforço na execução 

dos projetos cumprindo tempo, forma 
e valores acordados com o cliente

Abertura de ouvir, falar e expor com 

franqueza fatos e informações úteis ao 
bom andamento dos projetos

Por a “mão na massa” junto ao cliente, 

sentindo suas dificuldades e 
promovendo a superação destas

Ampliar constantemente o 

conhecimento da nossa equipe 

Focar no que é essencial e de fácil 
compreensão e aplicabilidade

Valores

https://www.facebook.com/MaxConsultingBr
https://twitter.com/maxconsulting_
https://www.youtube.com/channel/UCcnZQ9FiFpO6Ri1951KuiEA?view_as=public
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www.maxconsulting.com.br

(85) 4141-3385

sac@maxconsulting.com.br

MaxConsultingBr

Av. Dom Luís , 807, 21º andar Fortaleza-CE

https://www.facebook.com/MaxConsultingBr
https://twitter.com/maxconsulting_
https://www.youtube.com/channel/UCcnZQ9FiFpO6Ri1951KuiEA?view_as=public

