
374 milhões de lesões não 
fatais relacionadas ao trabalho e 
licenças de cada ano.

COMO PROTEGER SUA MÃO-DE-OBRA?
APRIMORE A SEGURANÇA E A SAÚDE OCUPACIONAL COM A ISO 45001

SEJA REFERÊNCIA

CERTIFICANDO-SE

PRÓXIMOS PASSOS

SOBRE A ISO 45001

BENEFÍCIOS

ABORDAGEM DA CBE



BENEFÍCIOS COMERCIAIS SGS

A PLATAFORMA DE 
FORTALECIMENTO DO NEGÓCIO 
Por décadas a SGS, na qualidade de líder mundial em 
certificação, é conhecida por trabalhar com clientes 
de praticamente todos os setores. A vasta e profunda 
experiência em gestão de controle de qualidade, 
conformidade regulamentar e treinamento nos ofereceu 
um conjunto impressionante de dados das mais diversas 
áreas. Nós utilizamos esta planilha de dados para agragar 
melhorias aos negócios (Business Enhancement [BE]) 
- processo de transformação que aprimora o valor dos 
processos, produtos, serviços e pessoas da organização 
- para nossas ofertas de serviços. Nossos produtos 
customizados, soluções e compreensão direcionada, 
irão ajuda-lo a alcançar seus objetivos de modo que se 
TORNE referência.

Normas ISO

Normas Regulamentares

Normas Industriais

Mecanismo BE

Avaliações Inteligentes

IPLUS

Sistema de rastreamento de avaliação 
customizado

Auditorias de Segunda Parte

SGS Academy

Experiência em Hospitalidade

Avaliação da Segurança da instalação

Consultoria Técnica

SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL COM A ISO 45001
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ABORDAGEM DE FORTALECIMENTO DE 
NEGÓCIOS E CERTIFICAÇÃO
Atualmente, as organizações se deparam com diversos desafios 

operacionais e comerciais. Fatores externos, como concorrentes e 

órgãos reguladores, também agregam um nível secundário de pressão 

que deve ser antecipado.

Ademais, tanto as empresas que operam no formato B2B e B2C estão 

lidando com um alto influxo de dados do cliente em todos os diversos 

pontos de interação. O divisor entre os que são bem-sucedidos e os 

que fracassam é a forma como eles analisam e utilizam esses dados 

para melhorar o negócio. Na SGS, temos desenvolvido diversas 

soluções, não para atendermos essas necessidades apenas, mas para 

definir formas mais rentáveis e eficientes de trabalho. Utilizando nossos 

140 anos de experiência e de dados operacionais para partilhar com 

o cliente e obter estratégias para o futuro, para as necessidades dos 

clientes atuais e oferecer soluções modernas e eficazes para questões 

comerciais atuais e futuras, oferecendo uma abordagem baseada em 

três pilares, produto e solluções customizadas.

Oferecer soluções e serviços 
inovadores que fortalecem os 
negócios.

Outras soluções customizadas 
orientadas por percepções 
exclusivas.

Prestação de serviços 
essenciais para o sucesso 
contínuo e o crescimento 
sustentado

Viabilização da melhoria 
contínua.

Transformação da cadeia de 
valores

CERTIFICAÇÃO INTELIGÊNCIA ATIVAÇÃO

Nosso vasto portfólio de 
normas ISO e normas 

regulamentares para setores 
específicos da indústria

Uma gama completa de 
ferramentas e soluções originais 
utilizadas para melhorar a eficácia 

e funcionalidade do negócio

Nossas soluções completas 
para melhora de negócios 

criadas especificamente para 
fortalecer negócios e soluções



CRONOGRAMA DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DA ISO 45001

POR QUE DESENVOLVER UMA NOVA 
NORMA DE SISTEMA DE GESTÃO DE 
SSO?

Com as estatísticas sobre incidentes 
relacionadas à Segurança e Saúde 
sendo reportados diariamente no 
mundo todo, ficou claro a existência 
da necessidade da sincronização dos 
sistemas de gestão de Segurança 
e Saúde através de uma norma 
internacional.

A norma também foi criada para ser 
integrada às normas de Sistema de 
Gestão mais conhecidos, como ISO 
9001 e  ISO 14001, através do Anexo 
SL. Isto vibializa a adoção eficaz de 
múltiplas normas para atender aos 
requisitos de uma organização. 
 
 
FATOS SOBRE

NORMA INTERNACIONAL 
ISO 45001 PARA 
SISTEMA DE GESTÃO DE 
SEGURANÇA E SAÚDE 
OCUPACIONAL

A ISO 45001 é a primeira norma internacional para a Segurança 
e Saúde Ocupacional (SSO). Ela promoverá um ambiente de 
trabalho saudável e seguro ao oferecer uma estrutura que permite 
que as organizações identifiquem e reduzam seus riscos de 
SSO, além de reduzir potenciais riscos de acidentes no local de 
trabalho e doenças relacionadas ao trabalho, melhorando, assim, a 
conformidade com a legislação.

MELHORA O DESEMPENHO DE SSO:
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já implantaram a 
norma OHSAS 18001

relacionadas ao 
trabalho ocorrem 
todos os anos

não fatais 
relacionadas ao 
trabalho, ocorrem 
todos os anos

estima-se que 
os acidentes 
relacionados à SSO 
devem alcançar 3.94 
do PIB a cada ano

127 
PAÍSES

2.78 
milhões de 
fatalidades

374 
milhões de 

lesões

3.94 
do PIB

          Desenvolver e implantar objetivos e política de SSO

          Implantar processos que gerenciem os riscos, oportunidades            
        e conformidade com a lesgislação e com outros requisitos

          Identificar potenciais perigos e elimina-los ou controla-los

        Aumentar a conscientização geral sobre riscos

          Definir procedimentos para processos de monitoramento  
        e medição para facilitar a melhoria contínua

NOVEMBRO 2017 JANEIRO 2018 MARÇO DE 2018

FDIS é emitida para 
comentários e votação Reunião do comitê do projeto Publicação da norma

Revisão dos comentários

Acordo sobre o texto final



Tranquilidade para sua organização operar 
de acordo com uma estrutura reconhecida 
internacionalmente.

Maior valor e segurança para os clientes na 
cadeia de fornecimento.

Melhor implantação, integração, e 
manutenção de seus sistemas de SSO.

Envolvimento mais estreito em todos os 
níveis de sua organização.

BENEFÍCIOS CHAVES DA ISO 45001 INCLUEM:

COMO A ISO 45001 IRÁ IMPACTAR 
NOS SEUS NEGÓCIOS

OS BENEFÍCIOS DA ISO 45001
A ISO 45001 permite que a organização coloque em prática um sistema de gestão de 
SSO que gerencie seus riscos e melhore o desempenho, implantando e desenvolvendo 
políticas e objetivos eficazes.

A IMPORTÂNCIA DA LIDERANÇA
Para a implantação eficaz da norma, é essencial que a alta direção demostre seu envolvimento e compromisso 
com o sistema de gestão SSO através da participação direta. 

ALGUNS EXEMPLOS DE COMO ISSO PODE SER OBTIDO: 

SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL COM A ISO 45001
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Garantia de que a alta 
direção seja responsável pela 
conformidade do sistema de 
gestão de SSO.

Incluir o desempenho da SSO ao 
planejamento estratégico.

Orientação dos colaboradores sobre 
a contribuição para a eficácia do 
sistema de gestão.

Comunicar a importância de 
uma gestão de SSO eficaz e da 
conformidade regulamentar.

Redução no custo de 
incidentes

Redução no tempo 
de inatividade e custo 
de interrupção

Redução nos 
prêmios de 
seguro

Redução na 
licença mêdica 
e rotatividade 
de funcionários



A certificação ISO 45001 pode ser uma ferramenta útil para demostrar que os critérios foram atendidos. Caso já 
esteja certificado pela OHSAS 18001, sua organização já possui a maioria das ferramentas e sistemas necessários 
em vigor para implantar a ISO 45001.

TORNANDO-SE CERTIFICADO PELA ISO 45001

SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL COM A ISO 45001
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Seus colaboradores foram 
conscientizados acerca das 
alterações da ISO 45001?

Foi solicitada uma 
auditoria de diagnóstico à 
SGS?

Sua organização é 
certificada pela OHSAS 
18001?

Foram encontradas 
falhas graves?

Foi elaborado um plano 
de desenvolvimento para 
preencher as lacunas 
identificadas?

NÃO

NÃOSIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

PREENCHA O CHECKLIST DA ISO 45001

PARTICIPE DO CURSO 
SOBRE MIGRAÇÃO DA 
SGS ACADEMY

PARTICIPE DO TREINAMENTO DE 
AUDITOR LÍDER DA SGS ACADEMY

PARTICIPE DO TREINAMENTO DE 
AUDITOR INTERNO DA SGS ACADEMYNÃO

Sua equipe de auditores 
de Segurança e Saúde foi 
identificada ou qualificada?

Sua organização está pronta 
para iniciar o processo de 
certificação/migração?

PARTICIPE DO CURSO DE 
INTRODUÇÃO DA SGS ACADEMY

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

SIM

SUA ORGANIZAÇÃO RECEBEU AS ALTERAÇÕES/INCLUSÕES DOS REQUISITOS DA ISO 45001?

Entre em contato conosco para saber mais sobre o novo Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional:

br.comercial.cbe@sgs.com@sg  www.sgsgroup.com.br           www.sgs.com/linkedinom/liwww.facebook.com/SGSBrasil

https://campaigns.sgs.com/pt-br/brazil/checklist-de-prontidao-para-iso-45001-2018
http://shoppingsgsacademy.webaula.com.br/shopping/produto/Interpretacao_ISO_45001_Saude_e_Seguranca_do_Trabalho/3288
http://shoppingsgsacademy.webaula.com.br/shopping/produto/Auditor_Lider_ISO_450012018_IRCA__Sistemas_de_Gestao_de_Seguranca_e_Saude_no_Trabalho/3339
http://shoppingsgsacademy.webaula.com.br/shopping/produto/Auditor_Interno_ISO_45001_Saude_e_Seguranca_do_Trabalho/3289
http://shoppingsgsacademy.webaula.com.br/shopping/produto/Interpretacao_Integrada_das_Normas_ISO_9001_ISO_14001_e_ISO_45001/3315
mailto:certification%40sgs.com?subject=
http://www.sgs.com/iso45001
http://www.sgs.com/linkedin
http://www.sgs.com/en/training-services/health-and-safety-training/safety-management-systems-and-standards/iso-45001-2018-occupational-health-and-safety-management-systems-lead-auditor-training


WWW.SGSGROUP.COM.BR

WWW.SGSACADEMY.COM.BR
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