Conforme orientação do IAF - International Accreditation Forum, a partir de
15 de março de 2018, todas as auditorias de certificação, supervisão e
recertificação deverão ser realizadas no novo padrão 2015 da ABNT NBR ISO
9001.
Informamos que a Cgcre do Inmetro já formalizou, como regulamentação,
esta disposição em 10 de novembro de 2017, através de seu ofício DICOR
10/2017, determinando que eventuais não conformidades registradas nas
auditorias com base na ABNT NBR ISO 9001:2015, não invalidarão, por esse
motivo, o certificado emitido com base na ABNT NBR ISO 9001:2008.
Esta regulamentação é obrigatória para os Organismos de Certificação, que
trabalham com a acreditação da Cgcre.
Abaixo disponibilizamos uma tradução livre, para o material original do
comunicado do IAF que está em seu website.
Clique aqui e confira.
Informações relevantes para Organismos de Certificação a respeito da
transição para ISO 9001 e ISO 14001
No momento em que a transição de três anos para as normas ISO 9001 e ISO
14001 se encaminham para seu último ano, o IAF (associação mundial para
desenvolvimento de princípios e práticas para a condução da avaliação da
conformidade) aprovou a resolução de que, a partir de 15 de março de
2018, os organismos de avaliação da conformidade terão que realizar todas
as suas auditorias iniciais, de manutenção e de recertificação de sistemas de
gestão ISO 9001 e ISO 14001, com base nas novas versões - ISO 9001:2015 e
ISO 14001:2015.
Esta resolução mantém os esforços do IAF, dos organismos de acreditação
membros, e das demais partes interessadas membros do IAF, e de
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organismos de avaliação da conformidade acreditados, em incentivar
aqueles que precisam se adequar às novas versões das principais normas
internacionais de sistemas de gerenciamento.
Todas as organizações que precisam migrar para a nova versão da ISO 9001
e ISO 14001 devem entrar em contato com o seu organismo de avaliação
da conformidade, o mais rápido possível, para providenciar uma auditoria
para sua transição.
Conforme comunicado conjunto ISO/IAF, de 11 de setembro de 2017, para
assinalar um ano para o prazo final da transição, as novas versões da ISO
9001 e 14001 trazem avanços muito lógicos de versões anteriores,
oferecendo normas que abordam questões-chave atuais e futuras. A nova
norma ISO 9001 incentiva um maior envolvimento da liderança no sistema de
gestão, introduz o conceito de mentalidade baseada em risco e alinha a
política e os objetivos do sistema de gestão da qualidade com a estratégia
da organização.
Observem que a falha em obter a certificação segundo a versão 2015
destas normas, até o prazo final de transição, significa que a sua certificação
não é mais válida, o que poderá afetar sua capacidade de fornecimento
para todos os mercados.
Presidente do IAF
www.iaf.nu
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