
Alcançando o sucesso com treinamentos 
em ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 
Entrevista com Jakko de Jong

Melhorando o desempenho, 
reduzindo riscos

O Gerente de Auditores holandês 
Jakko de Jong ingressou no 
LRQA em 2002 como Auditor 
de Qualidade ISO 9001. Logo 
em seguida, Jakko começou a 
trabalhar em projetos especiais no 
escritório de Rotterdam, antes de 
se tornar líder de projeto para a 
ISO 9001:2005 para a Holanda 
e Bélgica.

Nesta função, Jakko foi o 
responsável pelo desenvolvimento 
das competências e treinamentos 
de auditores, bem como pelo 
desenvolvimento de treinamentos 
abertos relacionados à nova norma 
internacional de SGQ.

Após a revisão das normas dos Sistemas de Gestão de Qualidade (SGQ) e 
Gestão Ambiental (SGA), ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 em setembro de 
2015, organizações em todo o mundo estão se preparando para completar 
a transição para as novas normas.

A revisão deu às organizações a oportunidade de tornar seus sistemas de 
gestão e sua cadeia de fornecedores ainda mais fortes e preparados para 
alcançar seus níveis de desempenho, aumentando sua eficiência e a satisfação 
do cliente.

Contando suas experiências, Jakko compartilha sua visão sobre o papel do 
treinamento em uma transição bem-sucedida e o valor que ele pode adicionar. 

Você considera que o treinamento 
é parte essencial na jornada de uma 
organização para a ISO 9001:2015 ou 
ISO 14001:2015? 

Tendo trabalhado no desenvolvimento 
e treinamento de auditores do LRQA 
e também de clientes, eu acredito que 
o treinamento tem papel fundamental 
no plano de transição das organizações. 
Com tantas mudanças e novas áreas 
de foco para a ISO 9001:2015 e a 
ISO 14001:2015, o treinamento é um 
bom ponto de partida.

Quando eu estava desenvolvendo 
cursos de capacitação abertos na 
Holanda, nós utilizamos o treinamento 
existente, o mesmo que fornecemos 
aos nossos auditores, com o objetivo 
de entregar o melhor valor para as 
organizações que estavam em transição 

para as novas normas. Compartilhando 
o conhecimento que os nossos auditores 
possuem, as organizações passam a 
entender o que o auditor irá avaliar 
durante o processo de transição e, talvez 
o mais importante, como interpretar 
e implementar as áreas novas e 
modificadas das normas corretamente.

Cada organização é diferente e o 
grau de mudança necessário para a 
adequação aos requisitos das novas 
normas também será diferente; portanto 
a consideração do treinamento irá variar 
entre elas. O cálculo do tempo e dos 
recursos necessários para a realização 
do treinamento no início do processo 
de transição, sem dúvidas irá reduzir os 
riscos de atrasos ou custos inesperados 
conforme a auditoria de transição se 
aproximar.
 



O treinamento é apenas para 
entendimento das novas normas 
ou a participação em um curso de 
capacitação pode adicionar valor ao 
sistema de gestão das organizações?

Os cursos de capacitação em 
ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 são 
elaborados para ajudar as organizações 
e seus colaboradores a entenderem 
melhor as novas normas, porém eu 
acredito que há um grande valor 
agregado ao participar em um destes 
cursos.

Além de um melhor entendimento 
sobre as revisões, o conhecimento ganho 
com o estudo de casos e exemplos reais 
ajuda os responsáveis pelos sistemas de 
gestão das organizações a identificarem 
formas melhores de fazer as coisas.

Pode ser a eficiência do processo, 
o desenvolvimento de estratégia de 
comunicação ou até mesmo uma 
futura implementação; de qualquer 
modo, a organização pode continuar 
se beneficiando do aprendizado mesmo 
após o término do curso.

É muito tarde para se considerar o 
treinamento para as novas normas?

Definitivamente não! 
Independentemente do estágio em 
que a organização se encontra, quando 
a necessidade é identificada, sempre 
haverá um treinamento disponível que 
será relevante e proverá o nível certo 
de conhecimento e suporte para que 
o restante da jornada de transição seja 
mais suave. 

Quando trabalho com clientes que 
planejaram sua avaliação de transição, 
eu às vezes sinto que eles ainda 
procuram orientação e garantia de 
seu auditor ou time de auditoria. 
Nestes casos, o treinamento é 
mencionado como uma verdadeira 
ferramenta de valor para validar 
qualquer conhecimento já existente; 
e ajuda de forma crucial a aumentar 
o entendimento das novas normas.

Você poderia compartilhar algumas de 
suas experiências com treinamentos 
para clientes? Que tipo de retorno você 
recebe? 

Ao trabalhar com clientes que 
realizaram treinamentos como parte de 
sua jornada de transição, há algumas 
coisas que sempre vejo. Talvez a mais 
comum seja a constatação de que tanto 
a ISO 9001:2015 como a ISO 14001:2015 
vão muito além de conformidade, são 
ferramentas de negócio realmente 
eficazes.

Às vezes, eu acho que é difícil para as 
organizações olharem além da simples 
conformidade com as normas e terem 
uma visão mais ampla dos benefícios 
ao negócio que elas podem oferecer 
à empresa e às partes interessadas. 
Uma vez que a organização recebe 
o treinamento e tem um melhor 
conhecimento das novas normas, esta 
visão logo surge.

Você notou se alguma seção específica 
das novas normas gera mais dúvidas 
que outras?

Com tantas mudanças e novas áreas nas 
novas normas, há algumas que parecem 
gerar mais dúvidas nos indivíduos e 
organizações. Durante os treinamentos, 
tenho visto bastante dúvidas sobre 
Liderança e Contexto da Organização.

Estas áreas não me surpreendem, 
especialmente Liderança. Com uma 
mudança significativa de foco e maiores 
responsabilidades sobre os times de alta 
gestão, as organizações querem ter a 
certeza de que estão interpretando as 
mudanças corretamente e fornecendo 
o nível certo de informações aos 
seus times, assim eles podem cuidar 
de seus sistemas de gestão e ganhar 
efetivamente o apoio de seus 
colaboradores. 

Contexto da Organização também 
aparece bastante porque ele cobre 
mais do que o microambiente da 
organização, ele considera um 

contexto mais amplo do grupo no 
qual a organização está inserida, todas 
as suas partes interessadas e até seus 
processos terceirizados. Questões sobre o 
Contexto da Organização são melhores 
resolvidas quando as quebramos em 
partes menores, por exemplo, quem é a 
organização, o que eles fazem, quem faz 
isso para eles e por quê.

Então, baseado nas suas experiências, 
que conselho você daria para as 
organizações que estão considerando 
treinamentos nas novas normas? 

Se eu tivesse que dar algum conselho 
para as organizações que estão 
considerando a realização de 
treinamentos, seria falar sempre com 
o seu auditor e organismo de certificação 
primeiro. Eles são especialistas em 
ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 e eles 
sabem o que outras organizações estão 
passando. Você pode aprender com o 
conhecimento e experiências deles para 
auxiliá-lo a planejar a melhor jornada de 
transição para o sistema de gestão da 
sua empresa.

Assim como eu recomendaria planejar 
a transição para as novas normas o mais 
cedo possível, isto também se aplica ao 
treinamento. É muito mais fácil planejar 
os recursos de um plano de transição no 
início do processo do que forçá-los em 
um plano já em andamento. Além 
disto, não é melhor ter o quanto antes 
o benefício do conhecimento que você 
pode ganhar?

O LRQA oferece treinamentos e serviços de auditoria para ajudar as organizações 
em todo o mundo nas transições para as novas normas.
Para mais informações, visite www.lrqa.com.br ou e-mail sao-paulo@lrqa.com

Nossos instrutores 
utilizam a sua experiência 

de auditoria para 
entender os seus desafios, 

garantindo materials 
de curso relevantes

Nossos cursos são 
realizados em várias 

localidades, permitindo 
que você encontre o 
horário e local mais 

convenientes para você

Temos orgulho do 
seu sucesso e das suas 

conquistas, protegendo 
e melhorando o 
desempenho do 

seu negócio

A versão in-company 
dos cursos pode ser 
customizada para 
a sua empresa e 
os seus objetivos

Treinamentos com 
preços competitivos que 

garantem a fácil aplicação 
de suas novas habilidades 

e conhecimentos 
ao seu negócio

para escolher 
os treinamentos 
do LRQA
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Para saber mais sobre os nossos serviços para a ISO 9001:2015 e a ISO 14001:2015 
visite www.lrqa.com.br ou envie um email para sao-paulo@lrqa.com

Tomamos cuidado para garantir que todas as informações fornecidas estejam exatas e atualizadas. Entretanto, o LRQA não se 
responsabiliza por imprecisões ou alterações nas informações. Lloyd’s Register e variantes são nomes comerciais do Lloyd’s Register Group 
Limited, suas subsidiárias e afiliadas. © Lloyd’s Register Quality Assurance Limited 2016. Um membro do grupo Lloyd’s Register. 

www.lrqa.com.br

Da conformidade para 
o desempenho
Com mais de 50.000 clientes ao redor 
do mundo, o LRQA é um parceiro que 
trabalha junto com as empresas em 
cada passo do processo de transição, 
tornando-o o mais eficaz possível.

Com a utilização dos sistemas 
de gestão para guiar objetivos 
estratégicos, apoiar melhores práticas 
organizacionais e entregar vantagem 
competitiva, as normas têm que 
refletir a mudança de cenário nos 
negócios.

ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 Auditoria e Treinamento

O LRQA fornece uma variedade de serviços de avaliação online e presenciais, adequados a organizações de todos 
os tamanhos, o que ajuda a determinar o estágio de preparação para a transição para as novas normas.

Gap Analysis

Para organizações que buscam avaliar o atual
SGQ ou SGA em relação às novas normas, o serviço 
de Gap Analysis do LRQA oferece a você uma visão 
geral de quanto sua empresa está pronta para a 
transição.

Você receberá um relatório, analisando seu 
entendimento do SGQ ou SGA em relação às novas 
normas, incluindo as áreas que necessitam de maior 
atenção durante a transição.

Auditoria de Transição

Se a sua empresa está pronta para a transição 
para as novas normas, esta auditoria irá garantir 
que o seu sistema de gestão esteja de acordo 
com os novos requisitos da ISO 9001:2015 e da 
ISO 14001:2015.

Auditoria Preliminar

Se a sua empresa já possui um nível de entendimento 
das revisões, nosso serviço de Auditoria Preliminar será 
focado em prover a você uma análise mais profunda da 
habilidade do SGQ ou do SGA para satisfazer os requisitos 
das novas normas em áreas especificas e pré-definidas.

Um relatório com evidências irá ressaltar as potenciais 
fraquezas que precisam ser priorizadas para que sua 
empresa possa ter sucesso na transição para a 
ISO 9001:2015 ou ISO 14001:2015.

Treinamento

O LRQA possui serviços de treinamento customizados para 
oferecer às organizações o melhor início para a transição 
para as novas normas.

Nosso portfólio de treinamentos inclui:

• Reuniões de sensibilização

• Treinamentos para Auditor Líder, Auditor Líder 
 de Transição e Auditor Interno

•  Workshops de atualização
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