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1. TEMA QUALIDADE - Produção e Qualidade 

2. SUBTEMA 
Implantação dos requisitos da norma OSHAS 18001:2013/ISO45001:2018 - Gestão da 
Qualidade 

3. CATEGORIA DE SERVIÇO “Acesso a Serviços de Terceiros” 

4. TIPO DE SERVIÇO / 

INSTRUMENTO 
“Acesso a Serviço Tecnológico” / Consultoria Tecnológica 

5. MODALIDADE Ambos 

6. PÚBLICO ALVO MEI, ME, EPP 

7. SETOR INDICADO AGRONEGÓCIOS, COMÉRCIO, INDÚSTRIA, SERVIÇOS 

8. MACROSEGMENTO  

09. DESCRIÇÃO 

OBJETIVO: 

Diagnosticar, planejar e assessorar empresas na implementação dos requisitos e gestão 

das normas OSHAS 18001:2013/ISO45001:2018. Estabelecer mecanismos de controle 

sobre riscos para Saúde e Segurança do Trabalho (SST), visando à melhoria contínua da 

empresa, por meio de processos de adequação e tendo como referência a normas citadas. 

ETAPAS DO ATENDIMENTO: 

1 – DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO: Reunião inicial de alinhamento; diagnóstico inicial da 
organização; Elaboração e apresentação da de política de SMO; Planejamento e 
documentação de planejamento de SMO;  
2 – TREINAMENTOS da equipe através de seminários e cursos;                                                                                            
3 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE SMO; 
4 – AVALIAÇÃO FINAL: verificação dos requisitos implementados e elaboração do relatório 

final contendo análise qualitativa e qualitativa comparando o diagnóstico inicial e avaliação 

final, comprovação dos requisitos atendidos e parecer sobre a aptidão/prontidão para a 

auditoria de certificação, quando couber. 

ENTREGAS: 

1. RELATÓRIO PARCIAL 1: contendo diagnóstico inicial e planejamento de SMO; 
2. RELATÓRIO PARCIAL 2: contendo descrição da implantação e lista de presença com 
descrição do curso/seminário; 
3. RELATÓRIO FINAL: contendo diagnóstico, ART, atas de reuniões, documentação de 

planejamento de SMO, descrição da implantação, projeto técnico de SMO, descrição da 

situação inicial encontrada e a após implantação e parecer sobre a aptidão/prontidão para 

a auditoria de certificação. 

10. ARGUMENTO DE 

VENDA 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Requisitos das normas implementados. 

PRÉ-REQUISITOS PARA O CLIENTE: 
1. É altamente recomendável possuir um técnico em segurança do trabalho para 

acompanhamento da implementação, ou disponibilizar um funcionário para ser 

capacitado durante a consultoria; 

2. Ter ao menos 3 funcionários no setor operacional. 

11. ESTRUTURA E 

MATERIAIS NECESSÁRIOS 
 

12. PREÇO MÁXIMO Conforme Tabela de Preços Sebraetec 

13. RESPONSABILIDADE 

DA EMPRESA 

DEMANDANTE 

1. Participar da reunião de alinhamento do trabalho e demais reuniões previamente 
marcadas conforme cronograma; 

2. Validar o escopo das etapas propostas pelo prestador de serviço; 
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3. Acompanhar o prestador de serviços ou disponibilizar 1 (um) funcionário para 
acompanhar o consultor quando em visita aos espaços físicos da 
propriedade/empresa; 

4. Fornecer as informações necessárias para a realização do trabalho; 
5. Compromisso na implantação das adequações necessárias indicadas; 
6. Ter em seu quadro profissional conhecedor das normas de segurança, ou se 

comprometer e treinar alguém, bem como dispor de mecanismos de 
acompanhamento dos aspectos legais exigido pela norma; 

7. Aprovar o Documento Final; 
8. Responder a pesquisa realizada pelo Sebrae; 
9. Reportar ao Sebrae qualquer problema encontrado durante o atendimento. 

14. RESPONSABILIDADE 

DA PRESTADORA DE 

SERVIÇOS 

Conforme contrato de prestação de serviços. 

15. PERFIL DESEJADO DA 

PRESTADORA DE SERVIÇO 
Profissional especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho com registro em seu 
conselho de classe e experiência nas normas em questão. 

16. PRÉ DIAGNÓSTICO Diagnóstico inicial da organização. 

17. OBSERVAÇÕES 

1. Não inclui certificação/emissão de certificado; 

2. O pagamento da ART é de responsabilidade da PST; 

3. A norma OSHAS 18001 será descontinuada em março e 2021, neste período as 

empresas já certificadas deverão migrar a norma ISO45001 que substituirá a mesma. 

As novas certificações devem ser feitas baseadas na ISO45001:2018 

4. Mínimo de 10 visitas. 

 

 


