


Nosso principal objetivo é auxiliar os clientes na busca pela conformidade, seja 
ela direcionada aos produtos e serviços, ou a requisitos legais relevantes a cada 
ramo de negócio.

A I9Gestão atua com foco em melhorar a gestão das empresas, propondo 
soluções para tornar os processos mais efi cientes e competitivos. 



A ISO 9001 estabelece critérios para a 
implantação de um Sistema de Gestão 
da Qualidade (SGQ), e a implantação 
na sua organização visa demonstrar seu 
comprometimento com a conformidade dos 
produtos e serviços, e com a satisfação dos 
clientes, reforçando a imagem da organização 
e sua integração à realidade de um mundo em 
constante mudança.

A ISO 50001 estabelece critérios para a 
implantação de um Sistema de Gestão da 
Energia (SGE), e a implantação visa demonstrar 
que seus sistemas e processos estão focados 
em melhorar o desempenho energético da 
organização, incluindo eficiência, uso, consumo 
e intensidade da energia. 

A BS OHSAS 18001 estabelece critérios 
para a implantação de um Sistema de 
Gestão em Saúde e Segurança do Trabalho 
(SGSST), e a implantação visa demonstrar 
seu comprometimento com as condições de 
trabalho da sua equipe, reforçando a imagem 
da sua organização com o atendimento a 
legislação aplicável, e a preocupação com a 
melhoria do desempenho ocupacional.

Padrão normativo focado na redução da 
incerteza frente aos objetivos. A gestão de 
riscos orienta e dirige as empresas em relação 
a tomada de decisões arrojadas e audaciosas 
(com possibilidade de consequências 
negativas), definindo o posicionamento 
do negócio frente a questões arriscadas, 
estabelecendo o investimento, permanência ou 
desistência da ação.

Norma nacional que especifica requisitos 
relativos à sustentabilidade de hotéis, pousadas 
e resorts, estabelecendo critérios mínimos de 
desempenho em relação à sustentabilidade 
levando em conta os requisitos legais e 
as informações referentes aos impactos 
ambientais, socioculturais e econômicos 
significativos.

Padrão normativo desenvolvido por fabricantes 
de alimentos e que representa uma nova 
abordagem para a gestão de riscos de 
segurança de alimentos em toda a cadeia de 
abastecimento. A FSSC 22000 é uma certificação 
completa com base na ISO 22000, o sistema de 
segurança internacional, combinada com as 
especificações técnicas e requisitos adicionais 
para o (GFSI - Global Food Safety Initiative), com 
reconhecimento desta entidade.

Norma com foco em entender e priorizar as 
ameaças inerentes ao negócio. A ISO 22301 
especifica os requisitos para que um sistema 
de gestão não apenas proteja os seus negócios 
contra incidentes inoportunos, mas também 
reduza as possibilidades destes ocorrerem e 
garanta que a sua empresa se recupere, caso 
aconteçam.

O FSC (Forest Stewardship Council – Conselho de 
Manejo Floretal) é uma certificação que garante 
que determinado produto ou seu componente 
é proveniente de uma floresta bem manejada. 
É considerada diferencial para demonstrar a 
origem da matéria-prima por indústrias de 
móveis, gráficas, ou embalagens.

O Programa SASSMAQ - Sistema de Avaliação de 
Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade 
foi desenvolvido pela Abiquim - Associação 
Brasileira das Indústrias Químicas - aplicado 
ao serviço de logística para produtos químicos 
e objetiva aperfeiçoar o processo de avaliação 
destas empresas de forma que atendam aos 
padrões técnicos desejados pela indústria 
química, de forma a reduzir ao mínimo os riscos 
provenientes nas operações de transporte e 
distribuição

A Certificação de Produtos é baseada 
nas regulamentações dos organismos 
competentes, principalmente o INMETRO. 
O objetivo deste processo é atestar ao 
mercado, a conformidade dos produtos 
com as especificações de referência. Além de 
romper barreiras de mercado, os fabricantes 
e importadores poderão diferenciar seus 
produtos num ambiente cada vez mais 
competitivo.

A ISO/TS 16949 é uma especificação técnica 
ISO que alinha as normas existentes para a 
gestão da qualidade automotiva. A indústria 
automotiva global requer níveis de classe 
mundial para a qualidade de produto, 
produtividade e competitividade, bem 
como para a melhoria contínua, e para isso 
as montadoras insistem que fornecedores 
adotem às rígidas especificações técnicas 
estabelecidas em uma norma de sistema de 
gestão da qualidade para fornecedores do setor 
automotivo, conhecida como ISO/TS 16949. 

A ISO 14001 estabelece critérios para a 
implantação de um Sistema de Gestão 
Ambiental (SGA), e a implantação visa 
demonstrar seu comprometimento com o 
meio ambiente, reforçando a imagem da sua 
organização com o atendimento a legislação 
aplicável, e a preocupação com a melhoria do 
desempenho ambiental. 

ISO 9001 
(Sistema de Gestão da Qualidade)

A I9Gestão Consultoria & Treinamento é especializada na implementação e auxilio a certificação 
de Sistemas de Gestão, apoiando as organizações no atendimento a diversos padrões normativos 

nacionais e internacionais, entre eles:

ISO 50001 
(Sistema de Gestão de Energia)

OHSAS 18001 / ISO 45001 
(Sistema de Gestão em Saúde e 
Segurança do Trabalho)

ISO 31000
(Sistema de Gestão de Riscos)

ISO 22301
(Sistema de Gestão de Continuidade dos 
Negócios)

CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS

FSSC 22000
(Sistema de Gestão da Segurança de 
Alimentos)

SASSMAQ
(Sistema de Avaliação de Segurança, 
Saúde, Meio Ambiente e Qualidade)

NBR 15401 
(Sustentabilidade de Meios de 
Hospedagem)

FSC 
(Certificação de Produtos Florestais)

ISO 14001
(Sistema de Gestão Ambiental)

ISO TS 16949 
(Sistema de Gestão da Qualidade 
Automotiva)
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“Faz aproximadamente 20 anos que tentamos pela primeira 
vez implantar a ISO 9001. Para o 1º consultor faltava didática e o 
tratamento com o nosso pessoal era muito ruim. Já o 2º era uma 
pessoa muito simpática, porém com nível organizacional abaixo 
do que já tínhamos na empresa. Até que após muita pesquisa 
contratamos a I9Gestão, que nos atendendo com excelência 
atingimos nossos objetivos!”

“Agilidade e comprometimento com 
as entregas do projeto, traduzem 
a eficiência e o profissionalismo da 
I9Gestão. Firmamos uma parceria 
real para implantação de um projeto 
desafiador e com grande restrição 
de prazos. É muito bom poder contar 
com uma empresa parceira para 
atingir nossos resultados e objetivos!”

“Somos atendidos por profissionais 
altamente qualificados; A I9Gestão 
é focada em resultados; Empresa 
com grande expertise; Cumprem 
prazos e se envolvem no negócio!”

“A I9Gestão se destacou dos 
concorrentes que havíamos 
procurado desde o primeiro 
contato: soluções rápidas e 
customizadas, mostrando que 
entendiam profundamente do que 
estavam desenvolvendo conosco. 
São considerados parceiros para 
qualquer consultoria para novos 
projetos!”

“A parceria com a I9Gestão foi fundamental para o sucesso da 
implantação da ISO 14001 na InterSeals. Comprometimento, 
responsabilidade e profissionais qualificados traduzem bem esta 
equipe que vem com tudo para somar esforços quando o assunto 
é processo de auditoria de certificação. Sempre pudemos contar 
com eles e a disponibilidade/acessibilidade dos consultores 
trouxe tranquilidade e confiança para a InterSeals durante todo o 
processo de implantação do Sistema de Gestão Integrado!”

“Ser cliente I9Gestão se traduz em ter segurança e confiabilidade. 
O profissionalismo da equipe focada no segmento de consultoria 
nos dá o apoio necessário para condução dos trabalhos com 
a certeza de obtenção dos nossos objetivos, garantindo a 
transparência e interpretação da legislação em sua íntegra, além 
de nos auxiliar em pontos estratégicos do nosso negócio!”

“Começamos um trabalho com a I9Gestão há uns 4 anos e o 
plano era implantar um eficiente sistema de gestão da qualidade, 
visando melhorar controles e estabelecer procedimentos dentro 
da empresa. Num primeiro momento nem sequer tínhamos o 
objetivo de certificar conforme a ISO 9001, e sim de estruturar um 
sistema de gestão da qualidade como uma forte ferramenta de 
gestão. E foi isso que aconteceu, com o trabalho dos consultores 
da  I9Gestão em menos de um ano tínhamos um sistema de 
gestão da qualidade eficiente rodando dentro da empresa, focado 
na obtenção de resultados. Apesar de nem ser nosso primeiro 
objetivo, quando nos demos conta, no primeiro ano o sistema 
de gestão da qualidade já poderia ser certificado conforme a 
ISO 9001. Então optamos pela certificação e fortalecemos ainda 
mais o sistema de gestão da qualidade dentro da empresa. Os 
resultados positivos são sendo colhidos até hoje, pois essa 
ferramenta de gestão implantada virou uma cultura comum 
dentro da empresa! “


