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Transfira sua certificação
atual para o Lloyd's Register.

A transferência da certificação de seu 
sistema de gestão para o LR é 
simples. Se sua empresa possui uma 
certificação com outro organismo de 
certificação acreditado pelo Fórum 
Internacional de Acreditação 
(International Accreditation Forum - 
IAF) e decidirem fazer a mudança, nós 
iremos assegurar que a transferência 

seja a mais suave possível. 
Acreditamos na construção e 
sustentação de uma relação 
positiva e de apoio com nossos 
clientes desde o início, 
fornecendo a você uma visão 
clara dos custos do processo de 
transferência e dos custos 
contínuos.

No Lloyd's Register (LR), acreditamos que a certificação não é apenas um caminho para a 
conformidade.
É uma ferramenta poderosa que pode ajudá-lo a melhorar seu desempenho usando 
melhores práticas amplamente reconhecidas. Se sua certificação atual não oferece 
essa vantagem nos negócios, faça a transferência para o LR para assegurar que 
tenha tudo o que precisa para levar os resultados de seus negócios a um patamar 
mais elevado. Beneficie-se da marca LR, um nome confiável em todo o mundo, para 
diferenciar sua organização e desvendar novas oportunidades.

Cinco benefícios da 
transferência para o LR 

Auditores qualificados com 
conhecimento profundo de 
seu setor na indústria.

Acreditado pelo UKAS para 
fornecer certificação em 
qualquer setor da indústria 
para a ISO 9001, a ISO 14001, 
a ISO 45001 e a ISO 27001 
globalmente.

Nossa abordagem de 
Business Assurance 
possibilita ajustar as 
auditorias às necessidades 
específicas de seu sistema de 
gestão e de seus negócios.

Definição de preço 
transparente, sem custos 
ocultos.

Visita para realizar o Takeover 
(transferência) sem qualquer 
custo adicional se incorporada 
como parte de sua próxima 
visita programada.

1

2

3

4

5

Etapas do processo de transferência
1
Solicite a 
transferência 
e envie as 
cópias dos 
relatórios da 
visita 
anterior e do 
certificado 
atual.

3
O LR emitirá 
um novo 
certificado 
com base em 
uma revisão 
bem-
sucedida.

2
O auditor do 
LR realizará 
uma análise 
em nosso 
escritório ou 
visitará as suas 
instalações 
para revisar a 
certificação 
atual.
 

Visitas de 
monitoramento 
e de renovação 
de certificação 
futuras 
planejadas com 
base no ciclo 
atual.
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O processo de transferência
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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

Por que o LR?
Com um conhecimento do setor sem 
igual e uma empatia baseada em mais 
de 250 anos de experiência, o LR 
assegura um futuro melhor para nossos 
clientes, seus clientes e o mundo. O LR 
é conhecido não apenas por ajudar as 
empresas a obter certificação, mas por 
ajudá-las a evoluir, conectando-as hoje 
com o pensamento de amanhã.

Transfira a sua certificação 
para o LR e beneficie-se do profundo 
conhecimento técnico e domínio da 
indústria dos nossos auditores, que 
podem fornecer ideias para a 
excelência nos negócios.

O que nos torna únicos
Profundo conhecimento técnico e 
do setor

Não somos especialistas apenas em 
entender o potencial de ideias 
inovadoras, mas também em aplicar isso 
de forma pragmática com o objetivo de 
garantir o impacto hoje e no longo prazo.

Também participamos de vários 
comitês que ajudam a desenvolver 
normas e esquemas específicos do 
setor como associados da 
Independent International 
Organisation for Certification (IIOC).

Dedicação à avaliação

Exploramos cada problema 
minuciosamente com exatidão e precisão 
analítica. Não poupamos esforços e não 
deixamos perguntas sem respostas a fim 
de chegar a conclusões precisas.

Independência

Nosso compromisso é 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.

Compreensão e empatia

Dedicamos tempo para entender as 
necessidades e circunstâncias únicas 
de nossos clientes e seus negócios 
para agir com discernimento, 
sensibilidade e cuidado.

O que oferecemos
Avaliação

Somos especializados em 
conformidade de sistemas de gestão, 
incluindo gap analysis, avaliação e 
certificação, validação e verificação 
das normas e esquemas líderes 
mundiais. Todos esses processos 
contam com o suporte de uma 

consultoria especializada 
desenvolvida para atender às 
necessidades do seu setor.

Treinamento

Oferecemos cursos práticos para clientes 
em todo o mundo em diversos idiomas, 
realizados por 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 
treinamentos abertos e in company, 
inclusive soluções de treinamento 
personalizadas.

Avaliação personalizada

O desafio da globalização, das 
mudanças dos requisitos do cliente, da 
legislação e da tecnologia significa que, 
em todo mundo, as organizações estão 
cada vez mais se voltando a programas 
de avaliação personalizados, com base 
em critérios específicos do cliente, para 
ajudá-los a atingir as suas metas 
organizacionais.

As nossas soluções personalizadas têm 
como foco a geração de valor para o 
cliente, oferecendo uma variedade de 
ferramentas e técnicas para identificar a 
solução certa para o seu negócio. Após 
avaliarmos as suas necessidades, 
poderemos, então, identificar os 
métodos mais adequados para 
capacitá-lo com o conhecimento 
relevante e implementar as iniciativas 
de melhoria recomendadas.

LR Foundation
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.

...uma das vantagens 
do Lloyd’s Register é 
que nos ajudam a 
assegurar a melhoria 
contínua do nosso 
sistema… e a 
redução de custos ao 
longo de todo o 
processo
Stefan Speelmans
Gerente de Qualidade,  
Meio-Ambiente e Saúde e  
Segurança
ACP Europa

https://twitter.com/lloydsregister
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