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Descrição dos  Serviços



Nossos 
serviços

Diagnóstico

Consultoria

Cursos

Requisitos 
Legais

Auditoria

Avaliação de 
Conformidade

Licenciamento

Clique sobre a descrição do 
serviço para conhecer melhor



> ISO 9001:15

> IATF 16949:16

> FSSC22000

Qualidade

> ISO 14001:15

> SASSMAQ

Meio Ambiente

> ISO 45001:18

> Normas 

Regulamentadoras

> Comportamento 

Seguro

Saúde e 
Segurança

> SA 8000

> NBR 16001

Responsabilidade 
Social

Compliance

> Controles Internos

> Gestão de Riscos

> ISO 31000

> ISO 37001

> LGPD
Clique sobre o tema para 

acessar o conteúdo no 
site da STANCE

https://stancebrasil.com.br/consultoria/iso-9001-qualidade/
https://stancebrasil.com.br/consultoria/iatf-16449-qualidade-automotiva/
https://stancebrasil.com.br/consultoria/fssc-22000-seguranca-dos-alimentos/
https://stancebrasil.com.br/consultoria/iso-14001-gestao-ambiental/
https://stancebrasil.com.br/consultoria/sassmaq/
https://stancebrasil.com.br/consultoria/iso-45001-gestao-de-saude-e-seguranca/
https://stancebrasil.com.br/consultoria/normas-regulamentadoras/
https://stancebrasil.com.br/consultoria/comportamento-seguro/
https://stancebrasil.com.br/consultoria/sa8000-e-nbr-16001-responsabilidade-social/
https://stancebrasil.com.br/consultoria/sa8000-e-nbr-16001-responsabilidade-social/
https://stancebrasil.com.br/consultoria/compliance-gestao-de-riscos-e-controles-internos/
https://stancebrasil.com.br/consultoria/compliance-gestao-de-riscos-e-controles-internos/
https://stancebrasil.com.br/consultoria/compliance-gestao-de-riscos-e-controles-internos/
https://stancebrasil.com.br/consultoria/compliance-gestao-de-riscos-e-controles-internos/
https://stancebrasil.com.br/consultoria/lgpd-lei-geral-de-protecao-de-dados/


É uma fotografia do sistema de gestão em relação à norma de

referência e às legislações aplicáveis.

• Avalia o grau de atendimento do Sistema de Gestão à 
norma de referência;

• Evidencia os riscos da empresa;

• Garante o conhecimento e domínio da legislação aplicável 
ao negócio;

• Sugere o Plano de Adequação;

• Obtém o atendimento à legislação;

• Reduz a possibilidade de problemas com a fiscalização e 
com clientes.

Diagnóstico



Plano de Melhoria

Aponta os problemas e sugere em detalhe as 

adequações, garantindo a melhor relação 

investimento-benefício

Relatório executivo para a Alta
Direção

Pontos positivos e resumo das oportunidades de 

melhoria.

O Diagnóstico é realizado no início da 
implantação

Quando a empresa desejar identificar 
“gaps” no atendimento legal

Para demonstrar atendimento à 
legislação para os clientes, governo, no 
processo de aquisição de negócios e 
fusões (due diligence) e encerramento 
de atividades.



Fornecer orientação, suporte e recursos para a 

implementação do Sistema de Gestão da 

organização.

Consultoria



• Metodologia inovadora de Gestão 

de Recursos.

• Consultor atua como membro da 

organização.

• Elabora e implementa 

procedimentos, participa do 

processo decisório e desenvolve 

os treinamentos necessários, entre 

outras atribuições.

• Consutor Senior, com experiência 

técnica e no setor da empresa

Implementação
Adequação dos processos organizacionais visando

a melhoria do desempenho da empresa.

Suporte nas questões técnicas e legais.

Cumprimento de prazos

A metodologia Stance garante que os resultados 

planejados serão atingidos dentro do cronograma 

estabelecido.

Acompanhamento

Toda proposta comercial possui cronograma que é 

acompanhado pelo Cliente e pela STANCE.



Realização de treinamentos visando capacitar

e comprometer os participantes.

Treinamento



Conteúdo dos treinamentos STANCE 

são ajustados para cada cliente 

visando atender: 

• Objetivos e estratégias 

estabelecidos pela empresa;

• Necessidades de 

desenvolvimento do público 

alvo;

• Expectativas dos participantes;

• Dificuldades enfrentadas no 

dia-a-dia da Organização

Metodologia

Elaborados através do método da andragogia, 

técnica dedicada a qualificação de adultos.

Atividades Práticas

Simulação das situações do cotidiano, tornando o 

processo de aprendizado mais eficiente e o 

treinamento dinâmico. Os cursos são adequados 

para cada cliente.

Aplicação

Torna o participante consciente do seu papel e 

capacitado a aplicar o conteúdo do curso na sua 

realidade. 



• In company (na empresa)

• Aberto (nas instalações da Stance)

• On line (com acompanhamento do 
instrutor)

✔SISTEMAS DE GESTÃO

✔NRs – NORMAS 
REGULAMENTADORAS

✔GESTÃO DE PESSOAS



Clique e faça download:
catálogo  e agenda de cursos

Veja a lista de cursos 
em nosso site:

https://stancebrasil.com.

br/todos-os-cursos/

https://stancebrasil.com.br/agenda-e-catalogo-de-cursos/
https://stancebrasil.com.br/todos-os-cursos/


Avaliação independente do Sistema de Gestão que

busca evidências de atendimento a norma.

É realizada de acordo com a norma ISO 19011:18.

Visa agregar valor ao cliente, gerando melhorias de

desempenho.

Auditoria



Os auditores STANCE:

• Conhecem o negócio que está
sendo auditado

• Dominam a norma

• Possuem grande experiência na
prática da auditoria

• Agregam valor

Equipe Qualificada

Realizadas por auditores líderes seniores, com 

grande experiência nos processos e no sistema de 

gestão.

Tipos de Auditoria
Presenciais e remotas

Relatório Objetivo e Claro

Oportunidades de melhoria que permitem a 

evolução do Sistema de Gestão.



App que identifica e comunica as mudanças das 

legislações e normas da Qualidade, Meio 

Ambiente, Saúde, Segurança e Responsabilidade 

Social.

Permite a gestão de licenças e rotinas de 

monitoramento.

Requisitos Legais

Mantém o cliente informado sobre as mudanças 

das legislações e normas, de forma a garantir o seu 

atendimento.



• Sistema objetivo e ágil

• Permite a consulta,

monitoramento e registro do

atendimento das legislações e

normas

• Envia sugestões de adequações

para atendimento das mudanças

de leis

• Gestão de licenças e

monitoramentos

• Avisa quando os documentos

estão próximos ao vencimento

• Ferramenta de avaliação do

atendimento legal

Redução de riscos

✓ Apresenta as leis e normas aplicáveis 

✓ Identifica problemas

✓ Demonstra a conformidade legal

A ISO 9001, FSSC 22000, ISO 14001, 
ISO 45001 e NBR 16001 determinam 

que a empresa deve conhecer e 
atender as legislações e normas 

aplicáveis ao seu negócio.



Visa garantir o atendimento às legislações 

ambientais, de saúde, segurança e responsabilidade 

social.

A partir das informações coletadas, a STANCE avalia 

o atendimento das legislações. São registradas as 

evidências coletadas e as oportunidades de melhoria.

Agrega valor ao processo do cliente

Avaliação de Conformidade 
Legal



Além de utilizarmos o Sistema de

Requisitos Legais da STANCE, a

equipe está habilitada a utilizar

outras ferramentas disponíveis no

mercado.

Atendimento Legal/Compliance

Permite que a empresa identifique os seus

problemas de atendimento legal e planeje sua

adequação para atingir o compliance.
A ISO 14001, ISO 45001 e NBR 16001 

determinam a realização da avaliação 

de atendimento legal.

As rotinas de controles internos das 

empresas determinam a busca de 

evidências para garantir o compliance.



A STANCE tramita o processo e obtém as licenças

ambientais e da vigilância sanitária.

Obtenção de Licenças

A STANCE realiza:

✓ Assessoria técnica para obtenção de 

licenças/alvarás em órgãos públicos;

✓ Elaboração de projetos para obtenção das 

licenças;

✓ Estudo de viabilidade técnica.



> ISO 9001:15

> IATF 16949:16

> FSSC22000

Qualidade

> ISO 14001:15

> SASSMAQ

Meio Ambiente

> ISO 45001:18

> Normas 

Regulamentadoras

> Comportamento 

Seguro

Saúde e 
Segurança

> SA 8000

> NBR 16001

Responsabilidade 
Social

Compliance

> Controles Internos

> Gestão de Riscos

> ISO 31000

> ISO 37001

> LGPD
Clique sobre o tema para 

acessar o conteúdo no 
site da STANCE

https://stancebrasil.com.br/consultoria/iso-9001-qualidade/
https://stancebrasil.com.br/consultoria/iatf-16449-qualidade-automotiva/
https://stancebrasil.com.br/consultoria/fssc-22000-seguranca-dos-alimentos/
https://stancebrasil.com.br/consultoria/iso-14001-gestao-ambiental/
https://stancebrasil.com.br/consultoria/sassmaq/
https://stancebrasil.com.br/consultoria/iso-45001-gestao-de-saude-e-seguranca/
https://stancebrasil.com.br/consultoria/normas-regulamentadoras/
https://stancebrasil.com.br/consultoria/comportamento-seguro/
https://stancebrasil.com.br/consultoria/sa8000-e-nbr-16001-responsabilidade-social/
https://stancebrasil.com.br/consultoria/sa8000-e-nbr-16001-responsabilidade-social/
https://stancebrasil.com.br/consultoria/compliance-gestao-de-riscos-e-controles-internos/
https://stancebrasil.com.br/consultoria/compliance-gestao-de-riscos-e-controles-internos/
https://stancebrasil.com.br/consultoria/compliance-gestao-de-riscos-e-controles-internos/
https://stancebrasil.com.br/consultoria/compliance-gestao-de-riscos-e-controles-internos/
https://stancebrasil.com.br/consultoria/lgpd-lei-geral-de-protecao-de-dados/
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