Novo Sistema Internacional de Gestão
de Saúde e Segurança Ocupacional
Por que é melhor para a sua empresa
ISO 45001:2018
A ISO 45001 sobre o sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional (Occupational Health & Safety
- OH&S) é a primeira norma ISO do mundo para OH&S. Seu foco na prevenção de riscos, inovação e
melhoria contínua beneficiará as empresas que pretendem conquistar esta certificação global por meio do
aprimoramento da resiliência organizacional. Além de aumentar o envolvimento do funcionário e demonstrar
publicamente o compromisso com o trabalho sustentável, oferecendo locais de trabalho seguros e
saudáveis, esta norma tem como foco os principais desafios enfrentados pelas empresas, como a cadeia de
suprimentos e o planejamento contínuo. Isso permite que as empresas prevejam, adaptem-se e respondam,
fornecendo resiliência e agilidade no mercado global.

Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional ISO 45001
Está comprovado que o compromisso com as normas
de gestão proporciona benefícios reais às empresas. Os
clientes da BSI que adotaram o sistema de gestão de OH&S
nos dizem de que forma eles se beneficiam com o sistema*:

• 79% Ajudou-nos a cumprir os regulamentos
• 64% Ajudou-nos a gerenciar os riscos dos negócios
• 57% Inspirou confiança em nossa empresa
• 55% Ajudou a proteger nossos negócios
Uma abordagem integrada e atualizada
A norma ISO 45001 está baseada na estrutura de alto
nível (HLS) ISO que oferece uma estrutura comum
para todos os sistemas de gestão. O alinhamento de
diferentes normas de sistemas de gestão confere
maior eficiência e efetividade. Para as empresas que já
seguem o sistema de gestão de OH&S, como OHSAS
18001, a ISO 45001 traz a oportunidade de atualizar a
norma reconhecida mundialmente.

Liderança e capacitação
A norma ISO 45001 permite que os líderes de uma
empresa mostrem seu compromisso com locais de
trabalho seguros e saudáveis de uma forma nunca
antes vista, e permite que as empresas que de fato
colocam as pessoas em primeiro lugar demonstrem
isso por meio da integração de programas de saúde e
bem-estar em seu sistema de gestão. Ao mesmo tempo,
a norma ISO 45001 reconhece o valor criado por uma
força de trabalho ativamente envolvida e capacitada.
Trazendo saúde, segurança e melhoria contínua para o
centro de sua empresa
A norma ISO 45001 é uma oportunidade para que
as empresas alinhem sua direção estratégica com
seu sistema de gestão de OH&S e aumentem o foco
na melhoria do desempenho da saúde e segurança
ocupacional. Reconhecida mundialmente, a norma
garantirá que seus clientes entendam como a OH&S (saúde
e segurança ocupacional) é gerenciada em sua empresa.

Descubra a nova norma na primeira
oportunidade
Para saber mais sobre como a BSI pode
ajudá-lo, visite: bsigroup.com/pt-BR/
*Fonte: 2017 BSI Voice of the Customer Survey (Pesquisa “A Voz do Cliente BSI 2017”) – Os
clientes BSI responderam quais benefícios obtiveram do sistema de gestão OHSAS 18001

Jornada para a ISO 45001
Compre uma cópia da Norma ISO o quanto antes

Visite o site da BSI bsigroup.com para acessar o material de apoio e whitepapers mais recentes.

Processo vs procedimento

A importância da Liderança

Participe de um de nossos treinamentos para ajudá-lo a entender todos os detalhes das mudanças

Seminário

Migração

Treinamento do
implementador

Baixe o nosso kit de ferramentas de implementação

Guia

Guia comparativo

Pacote de comunicações
internas

Pense em outros serviços para ajudar a implementação das mudanças

O BSI é uma empresa de melhoria de negócios que ajuda as empresas a tornar as normas de melhores práticas em hábitos de
excelência. Há mais de um século o BSI defende o que é bom e promove as melhores práticas em empresas do mundo todo.
Trabalhando com mais de 86.000 clientes em 193 países, o BSI é uma empresa verdadeiramente internacional, com competências e
experiência em vários setores, inclusive no automotivo, aeroespacial, ambiente construído, alimentício e de assistência médica. Por
meio de seu conhecimento em Desenvolvimento de Normas e Soluções de Conhecimento, Segurança e Serviços Profissionais, o BSI
melhora o desempenho dos negócios para ajudar os clientes a aumentar a sustentabilidade, a gerenciar riscos e, por fim, a ser mais
resilientes. Para

saber mais, visite: bsigroup.com/pt-BR/
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