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Mesmo o menor incidente pode, às vezes, causar uma 
interrupção significativa nas organizações.

Em um mundo cada vez mais imprevisível, a necessidade de 
um sistema de gestão de continuidade de negócios (SGCN) 
certificado independentemente está se tornando cada vez mais 
vital para ajudar a superar desafios e manter as operações.

O que é a ISO 22301:2019?

A ISO 22301:2019 é a norma internacional 
para a gestão da continuidade dos 
negócios e oferece uma estrutura de 
melhores práticas para identificar, analisar 
e implementar os controles para ajudar 
as organizações a reagir com eficácia a 
ameaças inesperadas.

A certificação se aplica a todos os tipos 
de organizações, independentemente do 
tamanho ou setor. A norma é revisada a cada 
cinco anos, garantindo sua relevância diante 
das últimas ameaças e riscos enfrentados.

 

Benefícios da certificação
ISO 22301:2019 

Mitigar os riscos e limitar  
as interrupções

Um SGCN certificado pela ISO 22301:2019 
do LRQA ajuda as organizações a identificar 
e a mitigar os principais riscos, gerenciando 
o possível impacto de um incidente antes 
mesmo que ele ocorra. Ao identificar os 
riscos, essa certificação prepara você para  
o inesperado, permitindo uma resposta 
rápida e decisiva para minimizar o tempo  
de inatividade em caso de incidente.

Conformidade e compromisso  
com a excelência

A certificação ISO 22301:2019 garante a 
implementação de controles e processos 
para possibilitar que sua organização 
gerencie com eficácia as interrupções 
causadas por grandes incidentes. Isso 
permitirá que sua organização mantenha  
as operações com segurança, assegurando 
que seus clientes recebam o nível de serviço 
que esperam da sua marca. 

Reputação da marca e vantagem 
competitiva

A implementação de um SGCN robusto  
com uma marca globalmente reconhecida,  
como o LRQA, pode ajudar a dar mais 
confiança aos clientes e às partes 
interessadas, melhorando a reputação  
da sua marca e oferecendo uma vantagem 
competitiva ao participar de licitações  
para contratos.

Minimizar perdas financeiras

A abordagem metódica baseada em 
Planejar-Fazer-Checar-Agir (PDCA), descrita 
na ISO 22301:2019, garante que os recursos 
sejam aplicados com eficácia para reduzir o 
risco geral e minimizar as perdas financeiras 
para a empresa.
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A certificação ISO 22301:2019 do 
LRQA pode ajudar a mitigar os 
riscos, aumentar a resiliência da  
sua organização e oferecer aos 
clientes e às partes interessadas 
a confiança de que você pode 
se recuperar rapidamente dos 
impactos de grandes incidentes.



Como podemos ajudar
Nossa gama de serviços de avaliação e 
treinamento é adequada para organizações 
de todos os tamanhos e setores e pode 
ajudá-lo a obter o máximo da norma.

Treinamento

O LRQA desenvolveu uma série de cursos 
para auxiliar sua implementação da ISO 
22301:2019.

• Informação de gestão da ISO 22301
• Implementando a ISO 22301
• Auditor/auditor líder da ISO 22301
• Introdução à Avaliação de Risco e à 

Análise de Impacto nos Negócios

Os cursos estão disponíveis em diferentes 
modalidades, incluindo turmas abertas, 
in company, on-line e virtuais. Além disso, 
os treinamentos podem ser adaptados às 
necessidades da sua organização.

Gap Analysis

Antes da certificação, você pode trabalhar 
com um auditor do LRQA para identificar 
áreas críticas ou de alto risco do SGCN 
existente da sua organização, junto com 
vulnerabilidades específicas. Nossa 
auditoria pode ajudar a determinar o  
escopo do seu sistema de gestão ISO 
22301:2019, dando a você flexibilidade  
para focar em áreas críticas das operações 
da sua organização.

Certificação e Auditoria

A certificação ISO 22301:2019 demonstra que 
você tem um sistema de gestão projetado 
e implementado de maneira robusta para a 
continuidade dos negócios e recuperação de 
desastres.

Auditoria Integrada

Organizações com diversos sistemas 
de gestão, como de qualidade, de meio 
ambiente, de saúde e segurança ocupacional 
e de gestão de segurança da informação, 
podem se beneficiar de programas de 
auditoria e manutenção coordenados, 
evitando esforços duplicados e reduzindo  
as interrupções.

Auditoria Remota

Reconhecemos que nem sempre é prático 
ou eficiente conduzir as auditorias 
presencialmente. Por isso, introduzimos 
as auditorias remotas. Nossa auditoria 
remota é eficiente e flexível, fornecendo 
conhecimentos técnicos onde e quando 
você precisar.

Se você precisa diminuir viagens, tem 
instalações em áreas de difícil acesso ou  
com infraestruturas complexas, nossa 
equipe de especialistas oferece serviços 
ininterruptos de certificação para apoiar  
sua organização. A qualquer momento.  
Em qualquer lugar.

Por que escolher o LRQA?
Estamos aqui para ajudar a gerenciar um 
mundo em rápida mudança, trabalhando 
com você para gerir e itigar os riscos 
que você enfrenta. Da conformidade à 
transformação da cadeia de suprimentos 
baseada em dados, é nosso trabalho ajudá-
lo a moldar o futuro, em vez de deixar que 
ele o molde. Fazemos isso entregando:

Visão estratégica 

Nosso know-how técnico, experiência no 
setor e abordagem inovadora e com visão  
de futuro irão ajudá-lo a enfrentar os 
desafios de hoje e a se tornar uma 
organização mais segura e sustentável 
amanhã.

Competência Técnica 

Nossa equipe é especialista no setor. Eles 
trazem consigo uma compreensão clara 
de seus desafios, padrões e requisitos 
específicos - em seguida, demonstram um 
conhecimento profundo de certificação, 
garantia de marca, segurança alimentar, 
segurança cibernética, e treinamento 
para ajudá-los a atingir o objetivo de sua 
empresa.

Atuação Global 

Operando em mais de 120 países, 
reconhecidos por mais de 30 organismos  
de acreditação em todo o mundo, e cobrindo 
quase todos os setores, podemos ajudá-lo 
a gerenciar riscos, impulsionar melhorias e 
construir credibilidade com stakeholders em 
todo o mundo. 

Parceria eficaz 

Cada empresa é única. É por isso que  
nossos especialistas trabalham com você 
para entender totalmente suas necessidades 
e objetivos, indicando como podemos 
apoiá-los da melhor forma. 

Nova perspectiva  

Nós lideramos o caminho na formação de 
nossa indústria e continuamos a aproveitar 
todas as oportunidades para colaborar com 
os clientes e ser pioneiros em novas idéias, 
serviços e inovação.

Sobre LRQA 
Ao reunir experiência incomparável em 
certificação, garantia de marca, segurança 
alimentar, cibersegurança e treinamento, 
nos tornamos um provedor líder global de 
garantia. 

Estamos orgulhosos de nossa herança, 
mas é quem somos hoje que realmente 
importa, porque é isso que molda a forma 
como faremos parceria com nossos clientes 
amanhã. Combinando fortes valores, 
décadas de experiência em gestão e 
mitigação de riscos e um grande foco no 
futuro, estamos aqui para apoiar nossos 
clientes enquanto eles constroem negócios 
mais seguros e sustentáveis.

De auditoria independente, certificação e 
treinamento; serviços de assessoria técnica; 
à tecnologia de garantia em tempo real; para 
a transformação da cadeia de suprimentos 
baseada em dados, nossas soluções 
inovadoras de ponta a ponta ajudam nossos 
clientes a gerenciar um cenário de risco em 
rápida mudança - certificando-se de que eles 
estão moldando seu próprio futuro, em vez 
de permitir que ele os molde.

Entre em contato 
LRQA Brasil
www.lrqa.com/br  
+55 11 3523 3940
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