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Gap Analysis da ISO 45001:2018 

Essa atividade realizada pelo auditor 
permite que você se concentre nas 
áreas críticas, de alto ou baixo risco 
de seu sistema de gestão de saúde e 
segurança ocupacional (SSO), antes 
da auditoria formal ou da visita de 
migração. 

Se você estiver nas fases iniciais de 
implementação do seu sistema de 
gestão da norma ISO 45001 ou 
procurando uma “simulação”, você 
pode decidir o escopo. 

O que é uma Gap Analysis?

A Gap Analysis do Lloyd’s Register 
avalia e informa se os seus sistemas 
de gestão de SSO estão preparados 
para a migração ou auditoria relativa 
à norma ISO 45001:2018. A avaliação 
centra-se no modo como seu sistema 
de gestão de SSO aborda, ou planeja 
abordar, as mudanças introduzidas 
pela publicação da ISO 45001.

Com base nos resultados, o seu 
auditor informará se a sua 

•  Quaisquer gaps (lacunas), 
especialmente quando a resposta 
for ‘parcial’ ou ‘não preparada’, 
serão claramente identificados e o 
auditor explicará como esses gaps 
podem ser resolvidos no sentido de 
demonstrar conformidade.

•  A Gap Analysis não representa uma 
auditoria completa em relação aos 
novos requisitos da norma e não 
contribui para a certificação na 
norma ISO 45001:2018. Portanto, 
não será emitido um certificado.

Será de grande ajuda se o auditor 
puder contar com o 
acompanhamento de um 
representante da sua organização que 
entenda do seu sistema de gestão de 
SSO. O seu representante pode  
esclarecer quaisquer pontos 
levantados e observar as áreas que 
apresentam deficiências. 

Ao identificar quaisquer deficiências 
em seu sistema de gestão de SSO, o 
auditor  estimará um cronograma 
realista para a realização da auditoria. 

organização está preparada para a 
auditoria ou indicará áreas que 
exigem maior atenção. 

A Gap Analysis oferece a 
oportunidade para que você discuta 
quaisquer questões relativas ao seu 
sistema de SSO ou ao processo de 
auditoria. 

Nossos auditores estarão disponíveis 
para ajudá-lo com uma metodologia 
prática. Assim, agregaremos valor ao 
processo de auditoria, além de 
garantir a conformidade. 

O que acontece durante a 
Gap Analysis? 

Durante a Gap Analysis, o auditor 
fará perguntas relativas ao seu 
conhecimento dos requisitos da 
ISO 45001 e como você planeja 
implementá-los em seu sistema 
de gestão para garantir a 
conformidade da sua empresa.  

Você receberá explicações documen-
tadas para auxiliá-lo no planejamento 
dos seus próximos passos. 

Siga na
direção certa.
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Como se preparar para uma 
Gap Analysis 

Antes da avaliação de Gap Analysis, 
você deve se familiarizar com os 
requisitos novos e aqueles que foram 
alterados, incluindo as definições e os 
apêndices da ISO 45001. Durante a 
visita e mediante uma série de 
perguntas, o auditor determinará o 
seu  nível de conhecimento sobre os 
novos requisitos e as suas implicações 
em seu sistema de gestão de SSO e se 
a sua organização está preparada 
para migrar ou concluir o processo de 
certificação com êxito.

Quais são os benefícios da nova 
norma?

As organizações deverão adotar uma 
abordagem estratégica para a gestão de 
SSO, promovendo a melhoria contínua 
do desempenho e dos processos. 

Outros benefícios incluem:

• Integração mais fácil com outras 
normas ISO

• O envolvimento da alta direção 
levará a um maior comprome-
timento e compartilhamento da 
responsabilidade relativa à saúde e 
segurança em toda a organização

• Ao gerenciar os riscos de maneira 
organizada, as organizações 
reduzirão os perigos e riscos

• O processo de gestão relacionado 
 à terceirização, às empresas 

contratadas e à celebração de 
contratos de aquisição será mais 
transparente, o que reduzirá os 
riscos e aumentará a eficiência.

Como podemos ajudar? 

No LR, dedicamos tempo para 
entender as necessidades e 

permite uma auditoria robusta e 
eficaz do seu sistema.   

Sobre o Lloyd’s Register 

Começamos em 1760 como uma 
sociedade de classificação marítima. 
Hoje, somos um dos principais 
provedores de serviços profissionais 
para engenharia e tecnologia do mundo 
– aprimorando a segurança e 
aumentando o desempenho de 
infraestruturas críticas para nossos 
clientes em mais de 75 países. Nossos 
lucros financiam a Lloyd’s Register 
Foundation, uma entidade sem fins 
lucrativos que fornece apoio a pesquisas 
relacionadas a ciências e engenharia, 
educação e engajamento público em 
torno de tudo o que fazemos. Tudo 
isso nos ajuda a cumprir propósito que 
nos motiva todos os dias: trabalhar 
juntos por um mundo mais seguro.

Em um mundo cada vez mais complexo 
– sobrecarregado por dados e opiniões 
– sabemos que a tecnologia sozinha não 
é suficiente para o sucesso dos nossos 
clientes. Eles precisam de uma mão 
experiente. Um parceiro para ouvir, 
filtrar o ruído e se concentrar no que 
realmente importa para eles e seus 
clientes. Nossos engenheiros e 
especialistas técnicos são dedicados
 à garantia. Isso significa comprome-
timento com a adoção de novas 
tecnologias e um desejo profundo de 
melhorar o desempenho cada vez 
mais. Por isso, consideramos as 
necessidades de nossos clientes com 
diligência e empatia, e usamos todo 
nosso conhecimento e nossos mais de 
250 anos de experiência para fornecer 
as soluções certas para todos.

Afinal, há coisas que a tecnologia não 
pode substituir.

circunstâncias únicas de nossos 
clientes e seus negócios, para agir 
com critério, sensibilidade e cuidado. 

Nossa independência significa que 
estamos comprometidos em fazer as 
coisas da maneira certa para atingir os 
mais altos padrões e os melhores 
resultados para todos, gerando em 
nossos clientes a confiança em todas 
as nossas decisões, sempre. 

Auditoria
Somos especializados em conformidade 
de sistemas de gestão, incluindo Gap 
Analysis, auditoria e certificação; e 
todos esses processos contam com o 
suporte de uma consultoria 
especializada desenvolvida para 
atender às necessidades do seu setor. 
Exploramos cada problema com 
exatidão e precisão analítica.  

Certificação/Migração 
A certificação é, geralmente, um 
processo de duas fases e a migração 
é um processo  de uma única fase, 
que consiste na análise de um sistema 
e em uma avaliação inicial,  cuja 
duração depende do porte e da 
natureza da organização. 

Treinamento  
Oferecemos cursos práticos para 
clientes com a supervisão de instrutores 
treinados e qualificados. Muitos dos 
nossos cursos são aprovados por 
importantes entidades profissionais e 
baseiam-se em nossa experiência em 
auditoria de sistemas de gestão. 
Oferecemos cursos abertos e in 
company, inclusive soluções de 
treinamento personalizadas. 

Conhecimento técnico 
Nossos experientes auditores são 
especialistas no setor, adaptados às 
necessidades do seu negócio, o que 
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