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Revisão ISO 9001: 2015 
Como parte do processo de revisão das normas de 
sistemas de gestão, em mai/14 foi disponibilizado 
ao público o draft da norma ISO 9001:2015. O 
material elaborado pelo comitê técnico ISO/TC 176 
trata da nova versão da norma ISO 9001, 
programada para ser lançada em set/15. 
 Para mai/15 está programada a publicação do draft 
final (FDIS), caminhando para a publicação 
definitiva. 
 

Entretanto, não há necessidade de precipitação. 
Nossa recomendação no momento é de 
acompanhar o processo e manter-se informado 
sobre as mudanças. 
 

Veja as principais mudanças da nova versão em nosso 
site! 
 

Fonte: ISO (http://www.iso.org/iso/iso9001_revision) 

Desafio do e-Social 
Este ano estamos diante da implantação do maior e 
mais ambicioso projeto do SPED: o SPED Social ou 
eSocial, projeto, que envolve a Receita Federal, o 
MTE, o INSS e a Caixa Econômica Federal. 
 

O eSocial, que tem como premissa a consolidação 
das obrigações acessórias da área trabalhista em 
uma única entrega, reunirá e dará quitação a 
diversas obrigações que atualmente são enviadas 
em diferentes momentos e de formas distintas. 
 

Está inclusa no projeto a entrega de todas as 
declarações, resumos para recolhimento de tributos 
oriundos da relação trabalhista e previdenciária, 
bem como informações relevantes acerca do 
contrato de trabalho. 
 

A centralização trará ganhos, tanto para quem 
envia, através da redução da burocracia envolvida, 
quanto para o Fisco. Para o Governo, a entrega 
única facilitará em muito a busca e a crítica de 
possíveis irregularidades, tais como prazos 
desrespeitados, erros de cálculo e declarações 
inconsistentes. Haverá ainda um maior controle 
sobre a saúde e segurança do trabalhador, bem 
como sobre os afastamentos e doenças laborais 
que deverão ser declarados quase de maneira 
instantânea. 
 

Estas mudanças estão gerando muita confusão 
entre os órgãos envolvidos e as empresas. Desta 
forma, desde o último dia 06 de Junho o manual do 
e-Social está em revisão e, a partir da sua 
publicação, um novo calendário será divulgado. 
 

Mais informações relacionadas ao programa e 
dúvidas quanto sua implementação nos consulte. 
Temos especialistas prontos a ajudar. 
 

Fonte: eSocial (http://www.esocial.gov.br) 

Já está faltando água... 
A escassez hídrica não é 
mais um problema distante 
e já chegou, de forma 
alarmante, ao Sudeste do 
Brasil. 

 

Conforme levantamento da FIESP, a falta de água em 
São Paulo já fechou 3 mil empregos industriais na 
bacia dos rios Piracicaba, Jundiaí e Capivari (Bacia 
PCJ), que reúne pelo menos 50 municípios paulistas 
e quatro de Minas Gerais. 
 

Esta situação vem gerando um horizonte de 
incerteza, onde duas a cada três empresas temem a 
possibilidade de racionamento. Entre os problemas já 
registrados temos a eliminação de turnos de produção 
e a paralisação de atividades quando da interrupção 
de abastecimento, com perdas de materiais e tempo 
nos processos. Além disso, já existem empresas 
deixando de se instalar ou ampliar por dificuldades 
em receber as licenças ambientais necessárias ou 
outorgas para captação. 
 

Portanto, o empresariado, com o apoio de uma boa 
consultoria jurídica, precisa tratar com seriedade a 
gestão das águas e articular para o fortalecimento dos 
instrumentos e órgãos gestores de recursos hídricos. 
 

Fonte: FIESP (http://www.fiesp.com.br) 

Adicional de Periculosidade para atividades em 
motocicletas 
A Lei 12.997/14, publicada em 20 de junho de 2014, 
alterou a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 
para considerar perigosas as atividades de 
trabalhadores em motocicleta.  
  

Antes desta Lei, apenas as atividades perigosas com 
exposição a inflamáveis, explosivos, energia elétrica, 
ou ainda, roubos ou violência física, no caso de 
segurança pessoal ou profissional, eram passíveis de 
recebimento do adicional de periculosidade. 
 

Por este motivo, a NR-16 já se encontra em revisão, 
para prever as especificidades da regulamentação 
desta situação e seu texto, já aprovado, está em 
consulta pública desde 14 de julho de 2014.  
 
 
 

Nova NR-01 em Consulta Pública 
Também a Nova NR-01 encontra-se em consulta pública 
para coleta de sugestões da sociedade, até 25 de setembro 
de 2014. 
 

Caso tenha interesse, solicite-nos o texto da revisão da NR-
16 e o texto da Nova NR-01, para consulta e análise.  
 

Fonte: MTE (www.mte.gov.br) 
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