
Novo Sistema Internacional de Gestão  

de Saúde e Segurança Ocupacional 

Briefing Executivo

A ISO / DIS 45001, sistema de gestão de Segurança e Saúde Ocupacional (SSO), será a primeira norma 
internacional de SSO do mundo, que irá ajudar a milhares de organizações a proporcionar um ambiente 
de trabalho seguro e saudável para os seus trabalhadores e outras pessoas, evitar mortes, lesões e 
problemas de saúde relacionados com o trabalho e melhorar continuamente o seu desempenho de SSO. 

Todos os dias em todo o mundo, estatísticas horríveis 
sobre incidentes de segurança e saúde, acidentes e os 
custos relacionados são registradas.

• 1 trabalhador morre a cada 15 segundos *

• 153 trabalhadores têm um acidente a cada 15 segundos*

• 2,3 milhões de mortes por ano*

• 317milhões de acidentes por ano*

Com uma norma internacional de referência, juntamente 
com a infra-estrutura e treinamento certo, as organizações 
serão capazes de lidar com esses riscos melhor no futuro.

A nova norma, prevista para publicação no final de 2016, 
vai incluir uma série de mudanças importantes que trazem 
os seguintes novos benefícios:

Trazendo saúde e segurança e melhoria contínua para o 
coração do seu negócio

A ISO / DIS 45001 é uma oportunidade para as 
organizações alinharem a sua orientação estratégica 
com o seu sistema de gestão de SSO e aumentar o 
foco em melhorar o desempenho de saúde e segurança 
ocupacional. Sendo reconhecida globalmente, a norma irá 
garantir que seus clientes irão entender como sua empresa 
gerencia SSO. 

 
Liderança

Há um maior enfoque para a alta direção demonstrar 
liderança e compromisso com o sistema de gestão e 
assegurar a participação ativa dos trabalhadores no 

desenvolvimento, planejamento, implementação e 
melhoria contínua do sistema de gestão de SSO.  
 
 
A alta direção tem a responsabilidade de assegurar que a 
importância de uma gestão eficaz da SSO é comunicada 
e entendida por todas as partes e assegurar que o sistema 
de gestão da SSO atinge os seus resultados pretendidos

Introdução da gestão de riscos e oportunidades

A introdução de riscos e gestão de oportunidades no 
sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional 
agora reforça sua utilização como instrumento 
de governança e permitirá a identificação de 
oportunidades que contribuem para a melhoria 
do desempenho de SSO e melhoram a segurança 
no trabalho. As organizações vão melhorar a sua 
capacidade de identificar e gerenciar os riscos de forma 
eficaz em todo o sistema, tornando-o mais resiliente

Uma abordagem integrada

A ISO / DIS 45001 é baseada no anexo SL - a nova 
estrutura de alto nível da ISO (HLS) que traz uma 
estrutura comum a todos os sistemas de gestão. Isso 
ajuda a manter a consistência, alinhar diferentes normas 
de sistema de gestão, oferece correspondente sub-
cláusulas em relação à estrutura de alto nível superior 
e aplica uma linguagem comum a todos as normas. 
Com a nova norma implantada, as organizações terão 
mais facilidade para incorporar seu sistema de gestão 
de SSO nos processos de negócio e obter um maior 
envolvimento da alta administração.

Descubra a nova norma na primeira oportunidade 

Para saber mais sobre como a BSI pode ajudá-lo, visite: 

http://www.bsigroup.com/pt-BR/OHSAS-18001-Saude-e-Seguranca-Ocupacional/iso-45001/

Por que isto é o melhor para a sua organização?

Sistemas de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional 

ISO/DIS 45001

* estatísticas globais da OIT Jan 2016
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bsigroup.com

Jornada para ISO / DIS 45001

Sobre o BSI

O BSI (British Standards Institution) é a empresa de normas de negócios que equipa as empresas com as soluções necessárias para 

transformar padrões de melhores práticas em hábitos de excelência. Formada em 1901, o BSI foi o primeiro Organismo Nacional de 

Normas do mundo e um membro fundador da Organização Internacional de Normalização (ISO). Mais de um século depois, continua 

a facilitar a melhoria dos negócios em todo o mundo, ajudando seus clientes a impulsionar o desempenho, gerenciar riscos e crescer 

de forma sustentável através da adoção de normas de sistemas de gestão internacionais, muitas dos quais se originaram no BSI. 

Com mais de 80.000 clientes em 172 países, o BSI é uma organização cujas normas inspiram excelência ao redor do mundo.

Considere outros serviços para ajudar a implementar as mudanças

A importância  
da liderança 

Processo vs procedimento

Guia
Internal  

communications pack
Guia de auto-avaliação Guia 

de mapeamento 
Mapping guide

Baixe o nosso Toolkit para implementação

Assista a um dos nossos cursos de treinamento, para ajudá-lo a entender completamente as mudanças

Visite o website bsigroup.com BSI para o mais recente material de apoio e publicações

Compre uma cópia da ISO/DIS 45001 ou da norma já publicada o mais rápido possível

Action Manager/ 

Entropy
Gap Assessment  

(avaliação das lacunas)

Seminário Treinamento de auditoresMigração
Treinamento de 

implementadores 


