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Objetivos do treinamento   
Este treinamento é dirigido a todos os profissionais e empresas que querem ter uma visão 
geral dos requisitos das normas de Gestão da Qualidade NBR ISO 9001, do Meio Ambiente 
NBR ISO 14001 e da Segurança e Saúde Ocupacional ISO 45001, entender como o conjunto 
destes requisitos pode ser integrado, e adquirir os conhecimentos necessários para implantar e 
manter um sistema de gestão integrado adequado e eficaz, trazendo benefícios diretos à 
empresa em seu sistema produtivo ou ramo de negócio, além de melhores resultados no 
relacionamento com órgãos ambientais e trabalhistas, clientes e partes interessadas. 
Durante o treinamento você irá entender o porquê da existência de tantas normas diferentes, 
além de ter a visão geral das normas NBR ISO 9001, NBR ISO 14001 e ISO 45001, 
conhecendo os requisitos comuns entre todas estas normas e o que é tipicamente integrado.  
Aprenderá como integrar os requisitos e implantá-los na organização, conhecendo as etapas e 
colocando em prática os conceitos apresentados por meio de exercícios.  
 
Conteúdo Programático   
Você tem como programa deste treinamento: a visão geral de Sistemas de Gestão, 
conhecendo o que é tipicamente integrado, além da visão geral das normas ISO 9001, ISO 
14001 e ISO 45001, entendendo o porquê de integrar os sistemas; etapas de implantação de 
um sistema integrado, desenvolvendo a equipe multidisciplinar, realizando o planejamento, 
processos, legislação, identificação e priorização de riscos, melhorias, controles, determinação 
de objetivos e metas; definição de etapas como: planos de emergência, implantação dos 
processos comuns, vantagens, dificuldades, com aplicação de exercícios ao longo do 
conteúdo. 
 
Público-alvo   
Administradores, Gerentes, Profissionais de Empresas envolvidos no desenvolvimento de 
Sistema de Gestão Integrado, com base nas normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 e/ou 
que tenham relacionamento com Órgãos Ambientais ou Trabalhistas, Clientes e partes 
interessadas. 
 
Carga Horária  
24 horas 
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