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Toda organização tem necessidades 
específicas para gestão dos seus 
princípios de segurança, qualidade, 
demanda de recursos, meio ambiente 
e social e proteção de marca. Nós 
monitoramos a conformidade e 
verificamos o desempenho dessa 
gestão com avaliações feitas sob 
medida para as necessidades de sua 
organização. Nosso conhecimento na 
realização de auditorias customizadas 
e em avaliações para diagnóstico 
nos permite oferecer soluções que 
geram vantagem competitiva para sua 
organização.

MELHORIA DO DESEMPENHO  E 
TRANSPARÊNCIA

Nossas soluções sob medida 
asseguram que sua organização, 
inclusive seus fornecedores, atendam 
de modo consistente boas práticas 
de desempenho. Nós tornamos 
transparente todas as atividades atuais 
de sua organização e implementamos 
planos de melhoria detalhados. 

Protegemos a reputação da sua marca 
e entregamos valor para às partes 
interessadas ao oferecer:

• Especialistas independentes e 
confiáveis 

• Profunda competência em 
auditorias

• Escritórios locais profissionais 
experientes 

• Identificação de problemas 
ao longo de toda a cadeia de 
fornecimento

• Recursos relacionados ao 
treinamento de fornecedores

• Capacidade de gerir fornecedores 
aprovados e instalações

• Capacidade de verificar as 
constatações de avaliações 
internas 

Já que suas necessidades são 
específicas, as nossas soluções 
também o serão. Oferecemos 
um amplo portfólio de soluções 
modulares que definem, avaliam e 
aprimoram o desempenho de sua 
rede de fornecedores, da própria 
organização ou outros parceiros. 

ATINJA UM NOVO PATAMAR COM AS SOLUÇÕES SOB 
MEDIDA DA SGS

• Capacidade de fortalecer as boas 
práticas identificadas na sua 
organização

• Capacidade de desafiar sua 
organização na implementação 
correta das melhores práticas de 
seu segmento

• Habilidade de ajudá-lo a se 
preparar para a certificação, 
quando necessário 

• Experiência na gestão de 
programas de auditoria complexos

• Experiência para auxiliá-lo no 
desenvolvimento de seu código 
de conduta ou normas internas

SOLUÇÕES 
PERSONALIZADAS 
PARA SUAS 
NECESSIDADES

DESEMPENHO DE 
PONTA

MEDIÇÃO DE DESEMPENHO

DEFINA E APRIMORE O 
DESEMPENHO

MEDIÇÃO

MEDIÇÃO

DEFINA E APRIMORE O 
DESEMPENHO

DEFINA E APRIMORE O 
DESEMPENHO

Nosso conhecimento global e 
capacidade de oferecer soluções 
de gestão de desempenho voltadas 
a resultados é única: da definição 
dos critérios de desempenho ao 
desenvolvimento de medidas de 
controle, reporte de dados qualitativos 
e quantitativo a treinamentos para 
elevar o desempenho de todo o 
negócio. Nossas soluções sob 
medida fortalecerão sua organização, 
alçando sua organização a um novo 
patamar de desempenho, que pode 
ser reproduzido em todos as suas 
instalações, de escritórios a fábricas, 
em qualquer lugar do mundo .

SOLUÇÕES INTEGRADAS

Nossas soluções combinadas poupam 
custos com vários controles individuais 
quando diversos sistemas de gestão 
já tiverem sido implementados na sua 
organização. Nós determinaremos os 
critérios de desempenho de forma 
simultânea segundo todos os seus 
requisitos por meio de uma solução 
integrada financeiramente acessível.



EPTAPAS PARA DEFINIÇÃO DE SOLUÇÕES DE  GESTÃO VOLTADAS AO DESEMPENHO

O QUE A SGS OFERECE OBJETIVO
Desenvolvimento ou validação do plano de controle (e.g. 
checklist ou indicadores de medição do desempenho)

Criar um checklist auditável ou critérios de desempenho 
segundo os critérios de desempenho.

Avaliações que incluem auditorias de conformidade, 
compras mistério, observação, entrevistas, análises de 
documentos, análise interna comparativa, classificação do 
desempenho etc.

Reunir dados transparentes sobre conformidade ou desem-
penho segundo o plano de controle definido.

Relatório (qualitativo e quantitativo). Resumir as constatações da avaliação.

Treinamento ou serviços de consultoria para cumprir o plano 
de melhoria.

• Levar o desempenho a um novo patamar de sucesso a 
partir de programas feitos sob medida.

• Coletar e priorizar feedback do cliente e/ou  das partes 
interessadas.

• Vincular requisitos internos / externos à melhoria de 
desempenho para determinar critérios de medição.

Gestão de Projeto. Facilitar a consistência na implementação do programa de 
avaliação em âmbito global.

CONSTRUA 
VANTAGENS 
COMPETITIVAS 
REAIS COM NOSSA 
ABORDAGEM 
DE GESTÃO DE 
DESEMPENHO 
VOLTADA A 
RESULTADOS

POR QUE SGS?
A SGS é a empresa líder mundial 
em certificação, testes, verificação e 
inspeção, sendo reconhecida como 
referência global em qualidade e 
integridade. Com mais de 90.000 
funcionários, a SGS opera uma 
rede de mais de 2 000 escritórios e 
laboratórios no mundo todo. 

Estamos constantemente indo além 
das expectativas do cliente para 
oferecer os melhores serviços do 
mercado onde quer que eles sejam 
necessários. Nós somos conhecidos 
por realizar e executar projetos 
internacionais complexos de larga 
escala com sucesso. Atuando em cada 
região do globo, nosso pessoal fala 
o idioma e compreende a cultura do 
mercado local, operando globalmente 
de modo consistente, confiável e 
eficiente.

Para garantir níveis de excelência 
em segurança, atendimento, 
sustentabilidade e proteção, fale 
conosco agora:

Paula Azambuja
+ 55 11 3883 8805
+ 55 11 9 9908 3312
paula.azambuja@sgs.com 
www.sgsgroup.com.br
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