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SOLUÇÕES COMPLETAS EM CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS

POR QUE A SGS ACADEMY?

Nossa abordagem e conteúdos são 
sensíveis a cada cultura de mercado e 
refletem a experiência internacional do 
Grupo SGS, cobrindo um amplo leque 
de temas e segmentos industriais. 
Oferecemos soluções em treinamento 

que permitem às organizações a 
capacitação contínua e progressiva de 
suas equipes para que se mantenham 
sempre a frente em seus mercados. 
Para o profissional, nossa  experiência do 
trabalho em campo é trazida para a sala 

de aula unindo a teoria à prática com as 
mais modernas ferramentas tecnológicas 
assegurando a oportunidade de atingir 
seus objetivos de aprendizado onde quer 
que esteja e no momento que lhe for 
mais conveniente.

• Instrutores com atuação ativa no mercado de trabalho trazendo para 
a sala de aula o conhecimento prático aliado a metodologias  
inovadoras de ensino

• Domínio das normas de referência internacional 

• Ferramentas de ensino com tecnologia de ponta, combinando a melhor 
metodologia às necessidades de qualificação

• Excelente relação custo-benefício

• Parcerias de ensino com as maiores empresas e organizações do mundo

SGS ACADEMY  - TRANSFORMANDO PESSOAS E NEGÓCIOS

PROFISSIONAIS

ENTIDADES 
REPRESENTATIVAS

EMPRESAS

CADEIAS DE 
FORNECIMENTO 

INSTITUIÇÕES  
DE ENSINO

SOLUÇÕES PREMIUM

MOT-E My own Training Exclusive: 
Treinamentos personalizados para 
o profissional de acordo com sua 
necessidade 

Implementação por capacitação

Consultoria, assessoria técnica 
e avaliação de programas já 
existentes

Outsourcing – gestão de seus 
programas de treinamento

I-Content: Fábrica de Conteúdos 
inovadores

• Projetos de Treinamento 
para setores específicos da 
organização

• Soluções em E-Learning

• Metodologias de 
aprendizagem

• Design Instrucional

• Materiais de apoio

• Gameficação

TREINAMENTOS 
ABERTOS

LOCAÇÃO 
DE SALAS

TREINAMENTOS 
INCOMPANY

Metodologia de 
ensino combinada, 
em diferentes 
formatos:

• Presencial

• Semi-presencial

• Online

• Ensino acelerado 

CONTATO 

f.: 3254-7830
br.academy@sgs.com

ÁREAS

Administrativa

Comercial

Financeira

Gestão de risco e 

Operacional

Industrial

Produção

Recursos Humanos

Sustentabilidade

PROGRAMAÇÃO  

2 0 1 5

Segurança


