SISTEMA
DE GESTÃO
INTEGRADA

INTEGRAR PARA AGILIZAR
Garantir a saúde e a segurança dos colaboradores
sem perder o foco na qualidade e no meio ambiente:
essa é a missão do Sistema de Gestão Integrada da
Egis, que combina processos e procedimentos inteligentes para alcançar a satisfação de nossos clientes
externos e internos. Estamos engajados em reduzir a
emissão de CO2 e promover a sustentabilidade em
nossa atuação.
ATUAÇÃO
Suporte à análise de contrato com foco no
atendimento dos requisitos do cliente;

Análise e implementação de requisitos legais aplicáveis
de saúde, segurança do trabalho e meio ambiente;

Suporte à análise de entregáveis ao cliente
para melhoria contínua;

Suporte à análise de contrato e sugestão de melhorias
para minimizar impactos ambientais e perigos à saúde
e à segurança dos colaboradores e da sociedade;

Implantação dos requisitos das normas
NBR ISO 9001:2015, NBR 14001:2015 e
OHSAS 18001:2007, envolvendo
principalmente requisitos contratuais;
Implantação de ações para aumento da
produtividade e diminuição do retrabalho;

Monitoramento de indicadores ambientais e
implantação de ações para redução da emissão de
CO2 em todas as localidades onde a Egis atua;
Monitoramento de indicadores de saúde e segurança
e implantação de ações para mitigar riscos de
acidentes e doenças ocupacionais.

CERTIFICAÇÕES

conforme escopo
de ensaios

conforme escopo
de serviços



INMETRO
200 ensaios acreditados
pela CGCRE
26 anos de acreditação



ISO 9001, 14001 e OHSAS 18001,
mais de 10 anos de certificação
nas 3 normas

Gestão inteligente:
software desenvolvido
pela Egis, o e-Gac
garante o acompanhamento dos contratos,
em alinhamento com
os requisitos de
qualidade e saúde e
segurança das
normas NBR ISO
9001 e OHSAS
18001

Foco na saúde:
a Egis monitora
constantemente a saúde
de seus colaboradores
nos diversos ambientes
de trabalho a partir de
um software informatizado
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NOSSOS NÚMEROS

De olho na norma: a Egis utiliza
um sistema informatizado para
acompanhamento dos requisitos
legais relacionados a meio ambiente, saúde e segurança ocupacional

Melhoria contínua:
ferramenta desenvolvida
pela Egis, o Avanteam é
utilizado para tratativas
de não conformidades,
relatórios de acidente e
quase acidente, além
de planos de ação
de riscos

N OS SO S DIF E RE NCIAIS

Sustentabilidade: comprometida com o
desenvolvimento sustentável de seus negócios, a
Egis firmou compromisso com os 17 objetivos da
ONU e está engajada em diminuir suas emissões
de CO2 para alcançar a meta de redução de
1,5°C em 2030, em consonância com o Acordo
de Paris sobre o clima

contato@egis-brasil.com.br
www.egis-latam.com | www.egis-group.com

Riscos, pra que te
quero? A Egis possui
um departamento
focado no desenvolvimento de práticas para
mitigação dos riscos
na América Latina,
cujas ações são
periodicamente
auditadas pela sede
do Grupo, na França

