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MATERIAL ESCOLAR – SEGURANÇA DO PRODUTO 
As exigências legais do mercado in company – para todos os níveis de Visite  
brasileiro para certificação de artigos capacitação. Nosso portifólio foi WWW.BR.SGS.COM/TREINAMENTO e 
escolares estão em vigor desde2009, desenvolvido para atender às conheça a programação.
baseadas na NBR 15236. necessidades e demandas de 
Para se manter no mercado é essencial organizações de qualquer porte, OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS AO 
a todos os players que  entendam os inclusive relacionados à questões SETOR
requisitos legais aplicáveis e garantam ligadas a laboratórios e substâncias 
o controle da cadeia produtiva para restritas. Auditoria de Diagnóstico 
atender à conformidade sem perder a Auditoria de Sistemas de Gestão 
competitividade. Auditor Interno ISO 17025:2005 Integrados (ISO9001, ISO14001, 
As soluções da SGS lhe permitem MASP – Método para Análise e OHSAS, SA8000, IS026000, 
atender às demandas regulatórias, Solução de Problemas IS050001)
assegurando a proteção da marca, Poka Yoke – A Prova De Erros  Soluções de Auditoria 
otimização dos investimentos e do Redação e Tratamento de Não Customizada e para cadeia de 
tempo para comercialização dos Conformidades fornecimento
produtos. Metrologia Aplicada ao Requisito 

7.6 da norma ISO 9001 SAIBA MAIS EM 
SEGURANÇA DO PRODUTO E ALTA Interpretação da Norma 
PERFORMANCE DE LABORATÓRIO ISO 9001:2008 

Auditor Interno ISO 9001:2008 
Nosso laboratório de artigos escolares Auditor Líder ISO 9001:2008  
possui os mais modernos Interpretação da norma 
equipamentos de alta performance ISO 17025:2005 
para a realização de análises de:  

ftalatos 
metais pesados, 
propriedades físicas e mecânicas, 
toxicidade oral, 
irritabilidade dermatológica, 
propriedades elétricas
rotulagem. 

Operamos em regime de 24x7 (24 
horas, sete dias por semana), o que 
assegura agilidade no processo de 
análise e entrega dos laudos, além da 
otimização dos custos em função de 
oferecermos a maior capacidade de 
atendimento do mercado.

TREINAMENTOS RELACIONADOS À 
QUALIDADE E SEGURANÇA DE MATERIAL 
ESCOLAR  

A SGS Academy, braço educacional do 
Grupo SGS, oferece uma série de 
treinamentos – registrados, abertos e 
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SGS do Brasil
AV. Andrômeda, 832
Alpha Conde 2 - Barueri - SP
Tel.: 11 3883-8880
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