
 

Transferência de
certificação.

Perguntas frequentes 

Se estiver pensando em transferir 
a sua certificação para o Lloyd's 
Register, vamos tornar esse processo 
o mais suave possível. 



Quais informações 
e documentos eu 
precisarei enviar 
para iniciar a 
transferência?
• Detalhes de sua empresa e suas 

atividades

• Uma cópia de seu certificado atual, 
incluindo a duração da aprovação e 
a data de vencimento

• A programação de suas visitas de 
monitoramento atuais ou da próxima 
visita de renovação do certificado (se 
apropriado)

• Cópias dos relatórios de auditoria do 
ciclo atual, que incluem ação 
corretiva e preventiva, registro legal, 
reclamações de clientes, revisões da 
direção e mudanças em sua 
organização e sistema de gestão 

Observe que, para a transferência ser 
válida, o seu organismo de 
certificação anterior precisa ser 
acreditado pelo Fórum Internacional 
de Acreditação (IAF) ou signatário do 
Acordo de Reconhecimento 
Multilateral (MLA) regional.

Aqui estão as respostas para 
algumas das perguntas que você 
pode ter sobre como transferir sua 
certificação. 

Qual é o procedimento 
para a transferência 
de certificação?
O processo de transferência é 
normalmente realizado por meio de 
uma revisão pelo nosso escritório da 
documentação e das informações que 
você fornecer, juntamente com a sua 
solicitação de transferência. Se, no 
entanto, as informações e a 
documentação não forem suficientes 
para que possamos fornecer certificação 
acreditada, após a revisão feita por 
nossa função técnica apropriada do 
Lloyd’s Register (LR), a transferência da 
sua aprovação precisará incluir uma 
visita ao seu site antes que possamos 
recomendar a aprovação.  

Quando tivermos emitido seu certificado 
de aprovação, realizaremos visitas de 
monitoramento para manter a 
aprovação. Supondo que não 
encontremos nenhum problema 
significativo durante a revisão de 
transferência ou (se necessária) a visita 
de transferência e a análise técnica 
independente por nosso escritório, 
emitiremos um certificado.

Se o LR emitir um 
certificado, qual 
será a validade do 
certificado 
emitido?
A data de vencimento do certificado 
do LR será a mesma que da validade 
do certificado existente. No entanto, 
se sua aprovação atual:

• Tiver passado da data de 
vencimento – então, o certificado 
está cancelado e invalidado e nós 
precisaremos realizar uma 
certificação inicial e, após uma 
auditoria bem-sucedida, 
recomendaremos um certificado 
com nova validade de três anos.

• Tiver uma data de vencimento 
registrada – a validade do 
certificado do LR será a mesma 
que de seu certificado existente. 

 A data de aprovação original será 
mencionada de acordo com o 
formato do certificado do LR. 



transferência e para os custos futuros. 
Tentaremos planejar a auditoria de 
transferência de modo que se 
sobreponha à sua próxima auditoria de 
monitoramento ou de renovação do 
certificado para que possamos minimizar 
o custo e o tempo de transferência.

Quando é o melhor 
momento para 
transferir meu 
certificado?
Você pode transferir seu certificado a 
qualquer momento durante o ciclo de 
certificação. No entanto, seria mais 
fácil se isso coincidir com suas 
auditorias de monitoramento ou 
recertificação.

Como e quando devo 
comunicar ao meu 
OC atual sobre a 
transferência?
Quando você tiver tomado a decisão 
para seguir em frente com o LR como 
seu Organismo de Certificação, você 
poderá, então, comunicar ao seu OC 
atual. Você pode trabalhar com o 
representante do LR para assegurar 
que tenha tudo o que precisa de seu 
OC atual para a transferência.

Como vocês 
assegurarão a 
continuidade de 
meu certificado 
existente?
Quando você optar pela transferên cia, o 
LR enviará um plano de auditoria 
detalhado descrevendo as visitas 
futuras. Após uma revisão bem-sucedida 
dos documentos de transferência 
(takeover) e/ou a visita à sua organiza-
ção, o LR emitirá um certificado que terá 
a validade de seu certificado existente.

O LR acordará com você um programa 
de monitoramento e normalmente 
tentará manter seu ciclo atual de visitas 
de monitoramento e de renovação do 
certificado.

A minha data de 
aprovação original 
(data na qual fui 
certificado pela 
primeira vez) 
aparecerá no 
certificado que 
vocês emitirem?
Sim. O LR mencionará sua data de 
aprovação original, a data de aprovação 

atual e a data de vencimento do 
certificado emitido para você, desde 
que a revisão da documentação para a 
transferência seja bem-sucedida.

Qual é a duração do 
processo de 
transferência?
A duração dependerá do estágio no 
qual estamos assumindo controle do 
seu certificado. Caso possamos 
recomendar um certificado com base 
na revisão remota de seus 
documentos existentes de 
monitoramento ou recertificação, 
você receberá um certificado do LR 
entre duas a três semanas após a 
transferência remota. 

No entanto, se a transferência 
precisar de uma visita à localidade, 
então, planejaremos as datas da visita 
e você receberá o certificado cerca de 
duas a três semanas após a revisão 
bem-sucedida.

Como o custo da 
transferência é 
gerenciado?
O LR irá assegurar que a transferência seja 
planejada quando um custo mínimo 
incorrer para você. Começamos 
fornecendo uma cotação sem custo ou 
obrigação, fornecendo a você uma visão 
clara dos custos do processo para a 
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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 o 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 
comprometimento 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.

Lloyd's Register é o nome comercial do Lloyd's Register 
Group Limited e suas subsidiárias. Para detalhes 
adicionais, acesse www.lr.org/entities © Lloyd's Register 
Group Limited 2019.
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Rua Helena
235 - 11º andar
Vila Olímpia - São Paulo/SP
04552-050
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Tomamos cuidado para garantir que todas as informações 
fornecidas sejam precisas e atuais. No entanto, o Lloyd's 
Register não se responsabiliza por imprecisões ou alterações 
nas informações. 

Acesse www.lr.org/br para obter 
mais informações ou envie um 
e-mail para brasil@lr.org

Entre em contato

Atualmente, tenho 
certificados para 
diversas normas 
que estão seguindo 
ciclos diferentes. 
Como isso será 
gerenciado?
No estágio de transferência ou 
takeover, o LR primeiramente 
emitirá certificados que seguem o 
ciclo existente das diversas normas. 
Futuramente, ao planejar a 
renovação do certificado, o LR pode 
trabalhar com você e sugerir um 
plano para a integração de todas as 
normas (se necessário).

Qual será o impacto 
em nossos clientes 
como resultado da 
transferência?
Você pode informar a seus clientes a 
razão para ter escolhido o LR como 
seu OC. O LR é uma marca bem 
conhecida, um nome confiável em 
todo o mundo com conhecimento 
sem igual do setor enraizado em mais 
de 250 anos de experiência. O LR é 
conhecido não por apenas ajudar as 
organizações a obter certificação, mas 
também por ajudá-las a melhorar seu 
desempenho nos negócios. O LR 
oferece o benefício do profundo 
conhecimento técnico e domínio do 
setor dos nossos auditores, o que 
pode assegurar um futuro melhor 
tanto para nossos clientes quanto para 
os seus.


