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1. OBJETIVO 

Padronizar o processo de emissão e revisão de propostas e orçamentos estabelecendo a sequência de 

atendimento ao Cliente, desde o recebimento do pedido de cotação até o envio da proposta, tendo como 

referência o anexo Fluxo de Trabalho. 

 

2. APLICABILIDADE 

Este procedimento se aplica a todas as propostas de prestação de serviços emitidas pela Divisão Industrial 

da SGS, bem como aos colaboradores da área Comercial e Operacional que possuem autorização para 

emissão, revisão ou aprovação destas propostas. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

3.1. QUALIDADE:  Controlar os documentos internos e externos e dados do sistema de gestão incluindo o 

controle de revisões de normas, solicitação de compra das mesmas e a sistemática para identificação. 

3.2. GESTORES: Assegurar o cumprimento e atendimento às diretrizes estabelecidas neste procedimento 

por todos os colaboradores envolvidos nos processos. Treinar seus colaboradores sempre que um 

documento novo e/ou uma revisão de um procedimento for publicada no site. 

3.3. COLABORADORES: Cumprir e atender integralmente às diretrizes estabelecidas neste procedimento. 

 

4. DEFINIÇÕES 

Atendente Profissional responsável pelo atendimento daquele cliente, naquele momento.  

CC Centro de Custo de emissão da proposta. 

Cliente Cliente externo, vendedor SGS ou Afiliada da SGS no exterior. 

Comercial Profissional treinado no procedimento em referência. 

CZ Proposta gerada através do SYSCOM. 

Diretor Diretor da divisão. 

FAT Ficha de Atendimento Técnico: Documento utilizado para obter ou preencher informações 

necessárias do cliente para a realização e emissão de propostas. 

Gestor Gerente, coordenador ou supervisor comercial. 

Helpdesk Serviço de atendimento utilizado pela SGS para centralizar as solicitações de suporte dos 

usuários e clientes. 

Manual Manual SYSCOM & SYSCIA para usuários. 
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Presidente Presidente da companhia. 

Pricing Planilha ou processo de formação de preços. 

Responsável Comercial/Regional: supervisor, coordenador ou gerente responsável comercial, regional 

ou ainda por uma operação específica (por exemplo: laboratórios e oficinas). 

Área de negócio: gerente ou diretor de uma área de negócio ou empresa. 

RFQ Request for Quotation (Pedido de Cotação): É o pedido do cliente com suas necessidades 

para que, após a devida análise da SGS, seja feita uma proposta contendo nossos preços 

e condições de prestação de serviço. 

SYSCOM Sistema utilizado para a gestão da área comercial. 

SYSCIA Sistema utilizado para a gestão de cadastros de clientes e fornecedores. 

 

5. REQUISITOS MÍNIMOS 

Não há. 

 

6. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Não há. 

 

7. PARTE DESCRITIVA 

 

7.1. PEDIDO DE COTAÇÃO (RFQ) 

O pedido de cotação (RFQ) é o documento ou comunicação emitida pelo Cliente, Vendedores da SGS ou 

Afiliadas da SGS no exterior cuja finalidade é receber da SGS uma proposta de prestação de serviços. 

A RFQ pode ser um e-mail de solicitação, uma carta convite física ou eletrônica, uma oportunidade 

disponibilizada via portal de compras, a FAT preenchida pelo cliente ou ainda uma solicitação verbal 

formalizada pelo Atendente via Helpdesk. 

Para que possa ser analisada, a RFQ deve possuir pelo menos as seguintes informações: 

 Nome da empresa; 

 Dados de contato (nome, telefone e e-mail); 

 Escopo a ser executado; 

 Projeto (se aplicável); 

 Local de execução dos serviços; 

 Documentação aplicável. 
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O recebedor da RFQ deve fazer uma pré-análise, verificando se o escopo solicitado faz parte da linha de 

serviços oferecida pela SGS, se entender que sim um chamado deve ser aberto no Helpdesk para que o 

atendimento comercial seja iniciado, caso contrário uma comunicação de declínio deve ser enviada ao 

Cliente. Caso o recebedor da RFQ se julgue incapaz de realizar a pré-análise, a RFQ deve ser enviada a 

área Comercial para que a mesma analise a solicitação. 

 

7.2. ABERTURA DE CHAMADO NO HELPDESK 

Para que uma RFQ entre no processo de atendimento comercial, é obrigatório que um chamado seja aberto 

no Helpdesk pelo recebedor da mesma, este chamado deve ser aberto no prazo máximo de um dia após o 

recebimento da RFQ. O recebedor pode solicitar a outro colaborador que abra o chamado em seu lugar. 

Prioritariamente o chamado deve ser aberto pelo Vendedor, nos casos em que outras pessoas, além dele, 

também recebam a RFQ. 

Este chamado deve possuir pelo menos as seguintes informações: 

 Nome da empresa; 

 Escopo da solicitação; 

 Projeto (se aplicável); 

 Data de entrega da proposta; 

 Vendedor (se houver); 

 Fase do processo de contratação (opcional para escopos de oficina e spots): 

 Execução: Quando o cliente já ganhou o projeto ou é ele mesmo o cliente final; 

 Concorrência: Quando o cliente ainda não ganhou o projeto; 

 Licitação: Quando a SGS irá participar diretamente de uma licitação (Petrobras, órgãos 

públicos, etc.). 

 RFQ anexada (se houver); 

 Demais documentos fornecidos e que servirão de referência para a proposta. 

 

7.3. ANÁLISE CRITICA DO RFQ 

A análise crítica do RFQ deve ser realizada levando-se em consideração aspectos orçamentários, 

operacionais e contratuais, dependendo da fase de contratação em que o processo se encontra. 

O registro da análise critíca deve ser preenchido no SYSCOM no campo apropriado para esta atividade. 

7.3.1. ANÁLISE CRITICA QUANTO AO ORÇAMENTO 

A análise crítica quanto ao orçamento deve ser realizada em todos os processos, antes da elaboração da 

proposta, e deve avaliar, entre outros, os seguintes aspectos: 

 O escopo faz parte da linha de serviços da SGS? 
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 Os dados fornecidos pelo cliente são suficientes para a elaboração da proposta? 

 A documentação fornecida pelo cliente está completa ou é suficiente para a elaboração da proposta? 

 É possível elaborar o orçamento no prazo solicitado pelo cliente? 

 Qual é o “valor agregado” do serviço a ser prestado ou do cliente? 

Caso algum destes aspectos não possam ser atendidos ou não sejam favoráveis a SGS os mesmos devem 

ser negociados com o Cliente. Caso a negociação não seja bem sucedida, uma comunicação de declínio 

deve ser enviada ao Cliente. 

7.3.2. ANÁLISE CRITICA QUANTO A OPERAÇÃO E CONTRATOS 

A análise crítica quanto a operação e contratos deve ser realizada nos processos em fase de execução ou 

licitação, antes da elaboração da proposta, e deve avaliar, entre outros, os seguintes aspectos: 

 A SGS possui os recursos humanos, materiais e financeiros necessários? 

 Caso não, a SGS tem capacidade de mobilização ou aquisição destes recursos? 

 É possível cumprir o prazo de mobilização solicitado pelo Cliente? 

 Quando a minuta contratual fizer parte da documentação enviada pelo Cliente, o Comercial deve 

enviar a mesma para análise do departamento Legal. 

Caso algum destes aspectos não possam ser atendidos ou não sejam favoráveis a SGS os mesmos devem 

ser negociados com o Cliente. Caso a negociação não seja bem sucedida, uma comunicação de declínio 

deve ser enviada ao Cliente. 

 

7.4. ATENDIMENTO DE CHAMADO NO HELPDESK 

Um chamado possui quatro estados para indicar a fase de atendimento a qual este chamado se encontra. 

São elas: 

 Aguardando Atendimento; 

 Escalado; 

 Em Atendimento; 

 Em Stand-By. 

Após aberto, o chamado é catalogado como “Aguardando Atendimento” até que o Gestor o escale para um 

Atendente ou mesmo o próprio Atendente se escale para o atendimento. A partir deste momento o chamado 

passa para o estado de “Escalado”, que significa que o chamado já possui um responsável pelo atendimento, 

porém ainda não está efetivamente sendo atendido. 

O Atendente escalado só deve passar o chamado para o estado de “Em Atendimento” quando efetivamente 

for realizar o atendimento a este chamado. 

Ao iniciar o atendimento o Atendente deve informar o estado do processo ao Vendedor designado e também 

ao Gestor Operacional da região, quando houver, um ou ambos. 
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7.5. ELABORAÇÃO DE PROPOSTA 

O processo de elaboração de proposta envolve diversos sistemas e ferramentas utilizadas pela SGS, desta 

forma, este capítulo pretende estabelecer a sequência deste processo, desde o cadastro do cliente até a 

formatação final da proposta. 

 

7.5.1. CONSULTA OU CADASTRO DO CLIENTE NO SYSCIA 

Antes de elaborar a proposta o Atendente deve consultar se a SGS possui o Cliente cadastrado em seu 

sistema, caso não possua, o Atendente deve realizar este cadastro. 

O SYSCIA é o sistema utilizado para realizar consulta e cadastro de Clientes e as instruções detalhadas 

destes processos podem ser consultadas no Manual SYSCOM & SYSCIA para Usuários, disponível no 

SharePoint. 

Para efetuar o cadastro do Cliente o Atendente deve ter em mãos, pelo menos, os seguintes dados: 

 Razão Social; 

 Endereço completo; 

 Dados de contato (nome, telefone e e-mail). 

7.5.2. EMISSÃO DE PROPOSTA (CZ) NO SYSCOM 

Após a consulta ou cadastro do Cliente no SYSCIA o Atendente deve criar um número de proposta, chamado 

de CZ, para iniciar o processo de elaboração da proposta. 

O SYSCOM é o sistema utilizado para emissão, revisão e aprovação de propostas e as instruções detalhadas 

destes processos podem ser consultadas no Manual SYSCOM & SYSCIA para Usuários, disponível no 

SharePoint. 

Para a correta emissão de proposta no SYSCOM o Atendente deve garantir que todos os campos sejam 

preenchidos conforme instruções do Manual. 

Todas as propostas devem ser geradas a partir do SYSCOM, utilizando os modelos específicos cadastrados 

no sistema para cada escopo. 

7.5.3. REVISÃO DE PROPOSTA (CZ) NO SYSCOM 

Uma revisão da proposta deve ser gerada sempre que o cliente solicitar qualquer alteração, seja ela de 

escopo, preço ou ambos, ou ainda quando a SGS julgar conveniente e deve-se realizar a analise critica 

novamente. 

7.5.4. VISITA TECNICA 

Nos processos em que exista a fase de visita técnica, obrigatória ou não, é desejável que esta seja realizada 

por, pelo menos, um representante da área Comercial e um representante da área Operacional. 
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O formulário OI-L4-1001-SAM-BR-9228-01 Check-list de Visita Técnica deve ser utilizado em todas as visitas 

técnicas, de forma a guiar e otimizar a reunião, e deve ser anexado a pasta do processo para consultas 

futuras. 

7.5.5. FORMAÇÃO DE PREÇOS (PRICING) 

Toda proposta deve ter um pricing vinculado a ela, exceto propostas com preços tabelados ou com serviços 

que tenham precificação de mercado. 

Os principais objetivos do pricing são: 

 Saber os custos envolvidos nos serviços para que possamos dar preços compatíveis com os valores 

desembolsados, dentro da política do departamento; 

 Analisar a necessidade de recursos para executar um contrato, anteriormente à emissão da proposta 

ao Cliente; 

 Padronizar a forma como as informações sobre os projetos em análise são encaminhadas para 

aprovação e posteriormente para a Operação. 

Para garantir a confiabilidade do processo o Atendente deve seguir algumas instruções, tais como: 

 Todo pricing deve ser elaborado sem impostos (exceto quando explicitamente solicitado pelo cliente 

ou quando se tratar licitações ou escopos de oficina/laboratório); 

 Cada pricing é único e não deverá ser utilizado como referência para outros processos; 

 Sempre utilize a última versão disponível do pricing padrão da SGS, pois ele é revisado e atualizado 

periodicamente. 

7.5.6. FORMATO E NOME DOS ARQUIVOS DA PROPOSTA 

Os arquivos da proposta comercial e do pricing devem ser nomeados conforme Procedimento IND-1517 - 

Identificação e Rastreabilidade. 

 

7.6. REVISÃO E APROVAÇÃO PARA ENVIO DA PROPOSTA 

Antes do envio da proposta ao Cliente o Atendente deve solicitar a um aprovador autorizado através da 

Matriz de Autorização/Signatários Autorizados a revisão e aprovação para envio da proposta. Esta aprovação 

deve ser anexada à pasta do processo para registro. 

Para processos em fase de execução ou licitação é desejável que se tenha também a aprovação de um 

Gestor Operacional. 

 

7.7. ENVIO DE PROPOSTA AO CLIENTE 

O envio de proposta ao Cliente, quando realizada por e-mail, deve seguir o formato padrão utilizado pela 

SGS e descrito a seguir: 
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 Assunto do e-mail: Proposta SGS # “nome do arquivo da proposta”; 

 Corpo do e-mail (sugerido): 

Prezado Nome do Cliente, 

Segue anexa nossa proposta técnica e comercial para descrever o escopo ou copiar do objeto da proposta. 

Ficamos à disposição para quasquer esclarecimentos. 

Assinatura do atendente 

 

 Destinatário principal: Cliente(s); 

 Destinatário em cópia: Gestor, Aprovador, Vendedor (se aplicável), Gestor operacional (se aplicável) 

e outros possíveis interessados envolvidos no processo.  

 

7.8. ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE EMISSÃO DA PROPOSTA 

O encerramento do processo de emissão de proposta ocorre após o envio da proposta ao Cliente e consiste 

na verificação da pasta do processo e no fechamento do chamado no Helpdesk. 

7.8.1. PASTA DA PROPOSTA NO SERVIDOR 

As propostas são salvas no servidor, dentro da pasta comercial, organizadas por ano de emissão da 

proposta. Cada proposta possui uma pasta específica, nomeada conforme Procedimento IND-1517 - 

Identificação e Rastreabilidade. 

Toda pasta de proposta deverá conter, além da proposta e seus anexos: 

 O RFQ identificado com o número do chamado do Helpdesk; 

 Toda a documentação recebida através do Cliente; 

 Todos os e-mails trocados com informações relevantes para o processo; 

 Todas as cotações de fornecedores (se aplicável); 

 Demais documentos importantes para o processo, tais como: acordo coletivo, currículos, etc. 

7.8.2. FECHAMENTO DE CHAMADO NO HELPDESK 

O chamado deve ser finalizado no mesmo dia do envio da proposta e deve conter como solução o número da 

proposta enviada ao cliente. 

 

8. RETENÇÃO DE REGISTROS 

OI-L4-709-SAM-BR-(IND)-0424-04-Rev-21-Lista de Registros da Qualidade 
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9. REQUISITOS DE TREINAMENTO 

OI-L3-112-SAM-BR-IND-8046 Seleção e Treinamento 
 

 

10. DOCUMENTOS CONSULTADOS 

 Norma ISO 9001; 

 Norma NBR ISO/IEC 17025; 

 Manual SYSCOM & SYSCIA para Usuários rev.07; 

 Matriz de Autorização/Signatários Autorizados; 

 Procedimento IND-1517 - Identificação e Rastreabilidade; 

 Formulário OI-L4-1001-SAM-BR-9228-01Check-list de Visita Técnica; 

 Termo de Condições Gerais SGS. 

 

11. APÊNDICES 

    Fluxo de Trabalho - Emissão e Revisão de Propostas e Orçamentos; 
 

http://brsites01.sgs.net/sites/BR-Industrial/capabilities/Lists/Authorization%20Matrix/AllItems.aspx


 

EMISSÃO E REVISÃO DE PROPOSTA E ORÇAMENTOS 

OI-L3-1001-SAM-BR(IND)-9228  REV. 01  13/03/2015  

PÁGINA 11 DE 12 

 
 

 

© SGS Group Management SA - 2015 - Todos os direitos reservados - SGS é uma marca registrada do SGS Group Management SA 

 
Esta é uma cópia não controlada quando impressa, a menos que assinada por um signatário autorizado. 

A revisão mais recente deste documento e a lista oficial de distribuição são aquelas aprovadas na base de dados do SGIO.  

 
 

 Pricing. 
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