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SA 8000 – SISTEMAS DE GESTÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL
Com o crescente número de produção e distribuição. com que trata seus trabalhadores e 
escândalos corporativos, as Certificar-se  na norma SA8000 é uma melhora a gestão e desempenho de  
organizações reconhecem a maneira indiscutível de demonstrar seu toda sua cadeia em relação aos 
necessidade de considerar os efeitos compromisso com esses princípios  impactos sociais da atividade. 
que suas atividades e políticas podem além de ser uma ferramenta para a Certificar-se na SA8000 assegura 
ter em sua reputação e no ambiente gestão das relações de trabalho conformidade com os parâmetros 
de mercado. Precisam considerar o associadas a qualquer atividade sociais globais e reduz o risco de 
impacto social de suas operações, profissional. exposição negativa, negligência e 
além das condições de trabalho de possíveis ações trabalhistas, além de 
seus empregados, parceiros e habilitar sua organização a abrir novos Os benefícios da SA 8000
fornecedores. Isso significa controlar mercados e participar de 
e praticar o respeito e promoção aos concorrências para contratos A conformidade com a SA8000 
direitos humanos e dos trabalhadores internacionais. demonstra seu compromisso com a 
por toda a cadeia de fornecimento, responsabilidade social e a forma ética 

COMO FUNCIONA O PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO?

TREINAMENTOS RELACIONADOS À SA8000

A SGS  Academy , braço educacional Interpretação Requerimentos IS026000, Is050001)
do Grupo SGS, oferece uma série de Abvtex Soluções de Auditoria 
treinamentos – registrados, livres e in Plataforma SEDEX Customizada
company – para todos os níveis de 
capacitação. Nosso portifólio foi Visite e 
desenvolvido para atender às conheça a programação. SAIBA MAIS EM WWW.BR.SGS.COM
necessidades e demandas de SGS do Brasil
organizações de qualquer porte, Av. Das Nações Unidas, 11.633 
inclusive relacionada à segurança do Brooklin – São Paulo/SPOUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS À 
trabalhador, código de conduta, T: 11 5501 4809GESTÃO DA QUALIDADE
qualidade e meio ambiente.

Auditoria de Diagnóstico
Interpretação da Norma SA Auditoria de Sistemas de Gestão 
8000:2008 Integrados (ISO9001, ISO14001,  
Auditor Interno SA 8000:2008 OHSAS, ISO14064, ISO22000, 
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www.br.sgs.com/treinamento
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Ciclo de certificação de 3 anos
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