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ISO 45001 – NORMA 
INTERNACIONAL PARA 
SISTEMAS DE GESTÃO DE 
SEGURANÇA E SAÚDE 
OCUPACIONAL
A nova norma ISO 45001 
promoverá um ambiente de 
trabalho seguro e saudável ao 
oferecer uma estrutura que 
permite que as organizações 
identifiquem os riscos à 
segurança e para a saúde 
ocupacional, reduzam potenciais 
acidentes e auxilie no 
cumprimento da legislação.
O desempenho geral de SSO de 
uma organização pode ser 
melhorado ao:

• Desenvolver e implantar
objetivos e política de SSO

• Implantar processos que levem
em conta o contexto da
organização, os riscos e
oportunidades de gestão e a
conformidade legal e com outros
requisitos

• Identificação dos riscos e perigos
operacionais, os eliminando ou
controlando para minimizar
potenciais danos

• Maior conscientização sobre
riscos

• Processo de monitoramento e
medição para facilitar a melhoria
contínua através da participação
dos trabalhadores nas questões
de SSO

POR QUE DESENVOLVER UMA NOVA 
NORMA DE SISTEMA DE GESTÃO DE 
SEGURANÇA E SAÚDE 
OCUPACIONAL?

De acordo com a Organização Mundial 
de Trabalho (International Labour 
Organisation), ocorrem mais de 2.78 
milhões de mortes por ano (6.300 por 
dia) decorrentes de acidentes 
ocupacionais ou doenças relacionadas 
ao trabalho. A maior parte deste índice 
resulta no afastamento do trabalho. 
Além disso, ainda ocorrem 374 milhões 
de acidentes não fatais relacionados às 
doenças e enfermidades decorrentes 
do trabalho todo ano, custo humano 
disto é altíssimo e o ônus econômico 
de práticas de segurança e saúde 
precárias é estimado em 3,94% do PIB 
mundial a cada ano.

Com as estatísticas sobre incidentes 
relacionados à segurança e saúde 
sendo reportadas diariamente no 
mundo todo e 40 versões diferentes da 
OHSAS 18001 existentes em 127 
países, é necessário sincronizar os 
sistemas de gestão de segurança e 
saúde através de uma norma 
internacional.

O desenvolvimento da ISO 45001, 
nova norma internacional para 
segurança e saúde, permitiu a 
introdução de novos conceitos ao 
melhorar a liderança e a participação do 
trabalhador, além de reduzir potenciais 
riscos aos colaboradores e afins, desde 
a perda do colaborador ou afastamento 
até ações e processos judiciais.

A nova norma também está sendo 
desenvolvida para alinhar os sistemas 
de gestão mais populares, ISO 9001 e 
ISO 14001 através da estrutura do 
Anexo SL, permitindo a adoção eficaz 
de múltiplas normas para atender as 
necessidades específicas de uma 
organização.



NOVEMBRO 2017 

• FDIS emitida para
comentários e
votação

JANEIRO 2018 

• Reunião do comitê
de projeto

• Análise dos
comentários

• Concordância
sobre o texto final

MARÇO DE 2018

• Norma publicada

GRÁFICO COM O PROCESSO DA FDIS

A IMPORTÂNCIA DA LIDERANÇA

Para a implantação eficaz da norma, é essencial que a alta direção demostre 
seu envolvimento e participação no SGSSO através da participação direta.

Os exemplos sobre como isso pode ser feito incluem:

• Levar em conta o desempenho de SSO no planejamento estratégico.

• Comunicação da importância da gestão eficaz de SSO e da conformidade
com os requisitos do sistema de gestão SSO.

• Orientar e apoiar pessoas a contribuírem com a eficácia do SGSSO em
todas as funções.

• Promover e incentivar o SGSSO na cultura da organização.

• A Alta direção também deve identificar um ou mais membros para serem
responsáveis pela política de SSO e pelo SGSSO.

• Algumas atividades da alta direção têm de ser realizadas e não podem ser
delegadas para terceiros. A direção deve ter participação ativa no SGSSO,
enquanto os líderes devem assegurar a integração dos requisitos do
sistema aos negócios da organização.



OS BENEFÍCIOS DA ISO 45001

A norma internacional para sistemas de 
gestão de segurança e saúde 
ocupacional, ISO 45001, permitirá que 
todas as 40 versões existentes da 
OHSAS 18001sejam integradas 
perfeitamente. Através da sincronização 
com outros sistemas de gestão 
(inclusive, SGA, SGQ e SGSF) que 
utilizam a estrutura do anexo SL, 
aqueles que implementarem a norma 
ISO 45001 acreditada pela UKAS podem 
esperar o seguinte:

• Confiança que o Sistema de Gestão
de Segurança e Saúde Ocupacional
atenda as normas e requisitos
reconhecidos

• Termos e definições em comum, o
que facilita o processo

• Menos burocracia

• Melhor implantação, integração e
manutenção das normas

• Benefícios comprovados por ter um
sistema de gestão consolidado em
funcionamento

• Melhor valor e segurança para
clientes na cadeia de fornecimento

• Envolvimento mais próximo entre os
trabalhadores e outras partes
interessadas

• Valor agregado para as auditorias
conduzidas por auditores
extremamente qualificados

Além disso, a ISO 45001 pode ajudar a 
promover a reputação de sua empresa 
como um lugar seguro para trabalhar. 
Isto pode ser obtido através de(a):

• Melhora da resposta à problemas
de conformidade regulamentar

• Redução do custo com incidentes

• Redução de tempo ocioso e do
custo do transtorno

• Redução dos pagamentos de
seguro

• Redução das ausências causadas
por doenças e das despesas fixas
dos trabalhadores

• Melhora da reputação por cumprir
uma norma internacional

E SE JÁ FORMOS CERTIFICADOS PELA 
OHSAS 18001?

As organizações certificadas pela OHSAS 
18001 terão três anos, a partir da 
publicação da nova norma, dentro dos 
quais devem concluir a transição para a 
ISO 45001. Para estar melhor preparado, 
os detentores de certificado OHSAS 
18001 são orientados a tomas as ações a 
seguir:

• Obter uma cópia da nova norma ou
da FDIS

• Definir a estratégia de sua empresa
e incluir as partes interessadas

• Desenvolver um plano de
implantação

• Garantir que qualquer requisito de
competência novo seja atendido e
conscientizar todas as partes que
possam causar impacto sobre a
eficácia do sistema de gestão de
segurança e saúde ocupacional
(SGSSO)

• Rever e confirmar as funções,
responsabilidades e atribuições das
lideranças

• Analisar o sistema para gestão de
produtos e serviços de terceiros

• Analisar e compreender os
requisitos referentes aos riscos e
oportunidades (não somente os que 
se aplicarem aos perigos 
relacionados à segurança e saúde, 
mas também todos aqueles 
abrangindos pelo sistema de gestão)

• Garantir que os requisitos sobre
"Informação Documentada" sejam
compreendidos

• Atualizar o SGSSO existente para
atender os novos requisitos e
realizar a verificação de sua eficácia

• Comunicar a SGS sobre as
providências tomadas para a
realização da migração

COMO AJUDAR NA TRANSIÇÃO?
A decisão de agendar sua auditoria de migração deve ser simples, 
contudo, os aspectos que envolvem a publicação de uma nova norma 
podem parecer desanimadores. A SGS compromete-se a tornar 
a migração o mais fácil possível para nossos clientes, fornecendo 
continuamente informações atualizadas e recursos em nosso site.

ENTRE EM CONTATO
Para mais informações sobre a ISO 45001 
entre encontato conosco através de:

br.comercial.cbe@sgs.com

www.sgsgroup.com.br 

www.sgs.com/linkedin 

www.facebook.com/SGSBrasil

11 3883 8800 r. 8290
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