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Segurança é um dos indicadores-chave da eficiência operacional. As 

organizações devem gerenciar de modo eficaz a conformidade com 

os regulamentos de segurança. O desempenho em segurança é um 

fator essencial para o sucesso comercial. Quando seus funcionários e 

subcontratados são treinados, avaliados e despenham as funções que lhes 

são delegadas de forma consistente, é possível maximizar o desempenho 

e reduzir o tempo de ociosidade garantindo que todos voltem para casa em 

segurança no fim do dia. 

Nosso portifólio de Soluções em Gestão de Risco à Segurança fornecem 

soluções comprovadas para eliminação ou exclusão de risco no local de 

trabalho e auxiliam a atender as demandas das exigências regulamentares 

de segurança no trabalho.

ofereça um local de trabalho 
mais seguro e reduZa o risco 
de suas operações

manter o local de 
trabalho seguro         
é a prioridade 
número um de 
QualQuer negÓcio

*O sistema SGS safeSTAX possui uma taxa de 95% de satisfação do cliente.

soluções da sgs em gestão de 
risco à segurança no local de 
trabalho 

Nossas Soluções em Gestão de Risco 
à Segurança no Local de Trabalho são 
líderes de mercado e oferecem uma 
forma fácil, segura e flexível de integrar 
os processos de qualidade internacional 
de gestão de risco à segurança e saúde 
ocupacional em suas operações.

Combinando o poder de nossa 
tecnologia centralizada de 
armazenamento de dados conhecida 
como SGS safeSTAX, com a experiência 
em treinamento de nossa rede mundial 
da SGS Academy e com o sistema em 
nuvem para a gestão da capacitação 
iLearning Plus, nós lhe oferecemos 
ferramentas para melhorar de forma 
contínua a excelência operacional por 
meio da gestão de risco à segurança no 
local de trabalho. 

desempenho em segurança

saúde e segurança



benefícios

portifÓlio de soluções da sgs para gestão de riscos à segurança 
no local de trabalho:

gestão da 
sgs de riscos
à segurança
do local de
trabalho

compromisso 
com a precaução

eficiência 
operacional

gestão de 
registros

desempenho em 
segurança 
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sgs safestax
Inicialmente a SGS criou o 

safeSTAX como um local para 

armazenamento dos registros 

de treinamento e gerenciamento 

das competências, auxiliando 

as organizações a atender suas 

obrigações regulamentares, 

melhorando a segurança do local   

de trabalho. 

A plataforma SGS safeSTAX 

continuou a evoluir e transformou-

se em uma solução para 

organizações de todos os tamanhos, 

desde pequenas e médias 

empresas até multinacionais, 

de diversos segmentos 

industriais, tornando-se um                                           

sistema de crescimento constante 

e de fácil integração para 

mapeamento dos riscos mesmo em 

operações multissite.

verificação de funcionários e 

subcontratados 

A verificação das credenciais dos 
funcionários e dos subcontratados é 
essencial. Checamos a identificação das 
pessoas e empresas para garantir que 
elas possuam qualificações legítimas, 
atendam todas as exigências referentes 
às competências para trabalhar no local, 
e possuam registros médicos atualizados 
e precisos. 

Assim que todas as informações tenham 
sido validadas, nossa equipe de suporte 
carrega as informações detalhadas no 
sistema SGS safeSTAX. A verificação 
dos funcionários, dos subcontratados 
e das empresas lhe oferece a certeza 
de que aqueles que desejam acessar 
seu local de trabalho estão autorizados 
para tal e que possuem a qualificação 
necessária para realizar suas atividades 
com segurança.

controle de acesso

Um local de trabalho protegido é um local 
de trabalho seguro. Nosso smart card 
e a tecnologia de biometria propiciam a 
tranquilidade para trabalhar apenas com 
os funcionários e subcontratados que 
estejam qualificados para acessar e para 
obter acesso ao seu local de trabalho.

Independente do tipo de segurança que 
você aplique, de catracas a cancelas, 
é possível integrar plenamente as 
tecnologias do SGS safeSTAX, 
oferecendo um completo sistema de 
controle de acesso. Podemos, ainda, 
ajudá-lo a gerenciar a fadiga no local de 
trabalho e o abuso de álcool e drogas, 
através da opção de restringir ou proibir o 
acesso caso qualquer pessoa ou empresa 
viole os regulamentos. As notificações 
podem ser definidas para informar uma 
só pessoa ou a todo grupo nos casos das 
circunstâncias acima ocorrerem ou em 
situações de emergência.

gestão de registros

O SGS safeSTAX torna o carregamento, 
armazenamento, impressão e recuperação 
de dados mais fácil. Acessível de múltiplos 
locais, seu banco de dados centralizado 
oferece uma interface de fácil interação 
com o usuário o que otimiza o tempo 
necessário para gerenciar os funcionários 
e os subcontratados, permitindo a 
realização de alterações e/ou acessos 
aos registros dos subcontratados e dos 
funcionários rapidamente. Nossa equipe 
de peritos é avaliada via central de 
atendimento ao cliente ou internamente, 
caso surjam problemas técnicos. As 
tentativas de acesso não autorizados, 
os resultados de testes médicos e as 
restrições do local de trabalho, além de 
outros dados são armazenados de forma 
segura, garantindo a integridade dos 
dados e uma trilha de auditoria completa, 
se necessário. 

gestão de habilidades e 
competência

O SGS safeSTAX ajuda sua organização 
a garantir que os funcionários e 
subcontratados sejam competentes e 
possuam as habilidades corretas para o 
trabalho. O SGS safeSTAX tem recursos 
desenvolvidos especificamente para 
monitorar as competências da equipe, 
apontando as habilidades que estão 
se tornando obsoletas e identificando 
as falhas de qualificação para que 
seja possível agendar treinamentos 
e manter a mão-de-obra atualizada, 
certificada e em conformidade com 
quaisquer mudanças na legislação ou 
nos regulamentos trabalhistas. Além 
disso, o SGS safeSTAX inclui uma 
ferramenta de matriz de habilidades que 
também assegura que você possua a 
equipe mais competente e qualificada 
onsite, permitindo a criação equipes de       
trabalho com base nos requisitos de 
habilidades, necessidade de aprendizado 
e nas funções.

avaliação de produtividade  
A verificação das horas de trabalho dos 
funcionários e dos subcontratados é 
essencial para melhorar a produtividade, 
o SGS safeSTAX oferece total 
transparência sobre o monitoramento 
da quantidade de tempo em que os 
funcionários e os subcontratados 
passam no local de trabalho e pode 
rastrear a assiduidade, a movimentação, 
e a localização das pessoas em todas 
unidades. A extração de dados e as 
informações estatísticas facilitam a 
validação das horas em relação aos 
respectivos pagamentos, possibilitando 
a avaliação da produtividade e a gestão 
de operações e custos de forma mais 
eficiente. O SGS safeSTAX interage     
com programas de planejamento de 
recursos organizacionais (ERP) para 
fortalecer ainda mais a produtividade em 
âmbito organizacional. 



sgs academY

A SGS Academy é nossa rede mundial de centros de treinamento de excelência 
que oferece conhecimento de ponta sobre a indústria em áreas que abrangem a 
melhoria da qualidade e da segurança, conformidade, sustentabilidade, segurança 
de pessoas, sistemas e produtos, gestão de riscos, desenvolvimento de sistemas 
de gestão e proteção da marca. Nós treinamos profissionais de algumas das 
maiores empresas e organizações governamentais do mundo. Nossas soluções 
inovadoras em treinamento e desenvolvimento são voltadas para auxiliar as 
pessoas da sua organização a transformar as habilidades e competências principais 
dos profissionais, alavancando o desenvolvimento de negócios sustentáveis e de 
vantagens competitivas. 

soluções da sgs em desenvolvimento 
e treinamento aJudam a avaliar e a 
melhorar continuamente as Qualificações 
dos subcontratados e dos funcionários

O Sistema de Gestão da SGS utiliza 
a plataforma iLearning da Oracle. 
Inovadora e extremamente adaptável, 
ela permite o gerenciamento mais 
eficiente das avaliações de habilidades, 
o planejamento e o agendamento 
de treinamento, gerenciamento da 
qualificação e de conhecimento 
organizacional e o registro e o 
monitoramento do desempenho pessoal 
do funcionário. O iLearning Plus atua 
com base em um modelo de referência 
de conteúdo compartilhável (SCORM) 
como uma plataforma de ensino a 
distância de nível mundial. Interage 
de forma contínua com a solução em 
Gestão de Registros da SGS.

soluções em desenvolvimento         
e treinamento 
 
Manter o local de trabalho seguro 
é a prioridade número um de 
qualquer negócio. As Soluções em 
Desenvolvimento e Treinamento da 
SGS Academy avaliam e aprimoram 
de forma contínua as qualificações dos 
subcontratados e dos funcionários. Os 
treinamentos e cursos de iniciação em 
segurança garantem que sua mão de obra 
seja qualificada, e avaliada antes mesmo 
de darem um passo no local de trabalho.  
A gestão holística da SGS Academy das 
necessidades de treinamentos de sua 
organização oferece uma abordagem 

personalizável e de fácil utilização, para a 
programação de treinamentos adicionais 
e para encontrar a forma melhor de 
atingir os objetivos das organizações 
em relação à sua força de trabalho. Seja 
nos treinamentos realizados à distância 
seja nos presenciais, em uma das 
diversas unidades da SGS Academy 
do mundo todo, ou na própria sede da 
empresa, sua mão de obra certamente 
receberá conhecimento de ponta sobre 
a indústria através de uma vasta gama 
de temas. Nossas Soluções em Gestão 
de Aprendizagem (LMS) abrangem 
gestão de recursos, gestão de conteúdo, 
programação dos treinamentos e a 
entrega de certificados online.

sistema de gestão de aprendiZagem de sgs (lms) 

centros de excelência da sgs academY

Outros países onde a SGS oferece cursos de 
treinamento regularmente



controle de acesso

A gestão de risco à segurança 
vai além dos funcionários 
e subcontratados e inclui 
cada pessoa que visita suas 
instalações. Desenvolvemos 
o “Visitor Kiosk” para 
que você consiga saber 
imediatamente quem está 
em sua empresa, com quem, 
por quanto tempo e onde. O 
sistema permite que cursos 
de iniciação em segurança 
sejam personalizados para 
o local, incluindo questões 
de segurança referente às 
responsabilidades jurídicas. 
A instalação e uso simples 
propicia aos usuários a certeza 
que seu negócio leva a sério 
a segurança e a proteção no 
local de trabalho.

terminal de acesso da  
sgs para visitantes

para obter um 
sistema integrado 
de gestão de 
competências e 
de segurança, 
a combinação 
sgs safestax e 
soluções de gestão 
de aprendiZagem 
(lms) auxilia o 
gerenciamento 
eficaZ do risco 
operacional compromisso com a segurança



além da excelência

por Que escolher a sgs  
como parceira? 
A SGS é a empresa líder em mundial 
em inspeção, verificação, testes e 
certificação. A SGS é reconhecida 
como referência global em qualidade 
e integridade. Com mais de 80.000 
funcionários, a SGS opera uma rede de 
mais 1.650 escritórios e laboratórios no 
mundo todo. 

A SGS oferece uma gama de soluções 
para ajudar a tornar seu ambiente 
de trabalho o mais seguro possível. 
Garantimos que as organizações tenham 
sistemas eficazes em operação para 
proteger os funcionários, gerar confiança 
ao cliente e fortalecer sua reputação 
comercial. 

Nós possibilitamos que você progrida 
de forma contínua, transformando seus 
serviços e cadeia de valor, aumentando 
o desempenho, gerenciando risco, 
atendendo melhor as exigências das 
partes interessadas e gerenciando a 
sustentabilidade.

Com atuação global, temos um histórico 
de sucesso na execução de projetos 
internacionais complexos em larga 
escala. Nosso pessoal fala o idioma, 
compreende a cultura do mercado local 
e opera em âmbito global, de forma 
consistente, confiável e eficiente.  

saiba mais sobre as soluções em 
gestão de riscos a segurança no 
local de trabalho da sgs, entre 
em contato com: 
 
Desenvolvimento de Negócios 

T : +55 11 3883 8955



www.sgs.com
www.sgsgroup.com.br 
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