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CONSTRUINDO UM

FUTURO NOVO



A Pandemia chegou e com ela a CRISE se instalou!

Está na hora do empresário tomar ações rápidas e assertivas como redução de custos, reavaliar o 

seu planejamento orçamentário e revisar o seu plano estratégico anual. É hora de sentar e 

repensar, sem pessimismo excessivo, como fazer o mesmo de outra forma, sem correr mais 

riscos sobre suas decisões.

Rever seus processos de gestão, onde customizar recursos, onde melhorar a produtividade e sua 

lucratividade, pois até o momento estávamos numa zona de conforto.

Quais ações podem ser adiadas, porque são onerosas ou não trarão rápido retorno, como buscar 

novos contratos, enfim é hora de pensar no longo prazo, nem pessimista nem otimista.

É o momento de tirar o “s” da Crise – CRIE!



A QUALISEGMA SOLUÇÕES, empresa com experiência 

internacional em soluções de gestão estratégica, vem oferecer 

assessoria de forma sistematizada, frente aos impactos sócio 

econômicos decorrentes da Pandemia do Covid19 que se instalou 

no cenário mundial, proporcionando aos seus Clientes um 

conjunto de soluções integradas que visem o enfretamento dos 

desafios presentes de forma segura e responsável, construindo 

um FUTURO NOVO para a organização.

Para tanto, criamos um grupo multidisciplinar de consultores com 

vasta experiência em suas áreas, oferecendo um modelo de 

Consultoria que poderá auxiliar sua empresa a planejar as ações 

necessárias para o enfrentamento da crise de forma estruturada, 

com segurança jurídica, preservação da saúde e segurança dos 

trabalhadores, respeito ao meio ambiente e com foco nos 

resultados planejados.

Apresentamos a seguir o detalhamento dos serviços oferecidos.



SOLUÇÃO 
INTEGRADA

ASSESSORIA JURÍDICA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

SEGURANÇA DO 
TRABALHO

SAÚDE E 
QUALIDADE DE VIDA

GESTÃO INTEGRADA

COMPLIANCE



ETAPAS DA SOLUÇÃO INTEGRADA NA GESTÃO DA CRISE

Diagnóstico inicial da 
empresa.

Levantamento da situação 
da gestão financeira, 
processos, condições de 
saúde dos colaboradores, 
requisitos legais, etc..

Planos de Ação.

Elaboração de mapa de 
riscos, planos de mitigação, 
planejamento estratégico, 
planos de melhorias e 
revisão de processos.

Acompanhamento das 
ações.

Assessoria no 
acompanhamento da 
efetividade do Plano de 
Ações, revisões de 
planejamento, controle 
orçamentário e análise 
crítica.

AVALIAÇÃO PLANEJAMENTO EXECUÇÃO



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS

ASSESSORIA JURÍDICA

Avaliação da aplicabilidade de Legislação Federal, Estadual e Municipal que possa beneficiar a empresa;

Avaliação do passivo trabalhista da empresa;

Riscos correlacionados às decisões propostas;

Análise de acordos coletivos;

Consultoria preventiva para diminuição de carga tributária;

Criação de estratégias de redução de custos e economia financeira de acordo com a legislação vigente;

Estruturação de programas de participação nos lucros e resultados;

Relações de consumo: indenização por dano, negativação de nome e consultoria preventiva;

Gestão para organizações do Terceiro Setor e outros incentivos fiscais.



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Aplicação da Matriz SWOT;

Definição das partes interessadas;

Levantamento de vulnerabilidades e riscos corporativos;

Levantamento de riscos aceitáveis e planos de contingência;

Processo decisório de melhoria do desempenho operacional e de ação corretiva;

Alinhamento da estratégia às projeções econômico-financeiras;

Estruturação de Balanço e fluxo de caixa projetado;

Estabelecimento e análise de indicadores; e

Avaliação de desempenho dos profissionais envolvidos.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS



SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

Avaliação dos programas legais de Saúde Ocupacional;

Elaboração de Programas de Qualidade de vida;

Análise dos perigos e riscos e suas consequências na saúde dos colaboradores;

Avaliação dos processos operacionais;

Avaliação dos efeitos do uso de EPIs e de implantação de EPC´s;

Estabelecimento de ações de melhoria;

Critérios de afastamento de Colaboradores frente à pandemia da COVID-19;

Adequação para atendimento à Normas Regulamentadoras em estágio de revisão e/ou com prazos de 

implementação.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS



COMPLIANCE

Avaliação dos registros de cumprimento legal;

Normas internas;

Estabelecimento de códigos de ética e de conduta;

Matriz de riscos de compliance;

Comunicação e treinamentos;

Due Dilligence; e

Monitoramento e aperfeiçoamento de controles internos.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS



SEGURANÇA DO TRABALHO

Avaliação dos programas Legais de SST;

Auditoria de cumprimento de NR - Normas Regulamentadoras;

Avaliação de perigos e riscos;

Avaliação dos processos operacionais;

Avaliação do uso de EPIs e de implantação de EPC´s;

Estabelecimento de ações de melhoria;

Adequação para atendimento à Normas Regulamentadoras em estágio de revisão e/ou com prazos de 

implementação.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS

GESTÃO INTEGRADA

Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade, Segurança e Meio Ambiente, se houver;

Avaliação de auditorias internas e externas;

Avaliação dos riscos em saúde (ocupacional e assistencial – plano de saúde);

Análise das certificações ISO, se houver;

Análise de Manuais, Procedimentos e Instruções de Trabalho;

Avaliação de perigos e impactos ambientais;

Avaliação dos processos de gestão;

Revisão de documentação;

Estabelecimento de ações de melhoria.



Dr. Renato Vicentin Lao

Sócio fundador da Lao Advogados, atua na área do Direito 

Empresarial e Imobiliário. Formado pela Universidade 

Municipal de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo. 

Especialista em Direito Empresarial e Processual Civil com 

capacitação para Ensino no Magistério Superior, pela 

Faculdade de Direito Damásio de Jesus – SP.

Dra. Gisele Souza Neto Lao

Sócia da Lao Advogados. Atuante na área do Direito Civil, 

Processual Civil, Trabalho e Previdenciário. Formada pela 

Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, 

autarquia municipal.

EQUIPE DE CONSULTORES ESPECIALIZADOS



EQUIPE DE CONSULTORES ESPECIALIZADOS

Dr. Antonio Eduardo Fernandes D´Aguiar

Presidente da Associação Brasileira de Medicina Preventiva e Administração em Saúde 

– ABRAMPAS; Especialista em medicina do trabalho pela ANAMT. Auditor Sênior do 

Programa de Compromisso com a Qualidade Hospitalar/CQH; do Prêmio Nacional 

Gestão em Saúde/PNGS; do Prêmio Nacional da Qualidade/PNQ e do Prêmio Europeu 

de Qualidade – EFQM; Fellow da Fundação Eisenhower nos EUA com foco na 

implantação de programas de promoção de saúde/qualidade de vida em organizações 

públicas e privadas; Consultor em gestão de sistemas de saúde e administração 

hospitalar.

Enga. Anne Kelly M. G. Bonfim

Engenheira Ambiental e pós graduada em Engenharia de Segurança do Trabalho 

pelo Centro Universitário Fundação Santo André, Santo André/SP; Diretora da 

Qualisegma Soluções S.A, responsável pela implantação e Gestão dos Sistemas 

Integrados de Gestão Ambiental, da Qualidade, Segurança e Saúde na implantação 

de empreendimentos diversos em vários Estados no Brasil e em Moçambique, em 

empresas de médio e grande porte.



Prof. Cel. Wanderley Casimiro Villarinho Junior

Mestre em Ciências Militares. Graduado em Administração de Empresas com MBA em 

Administração Pública, Gestão de Pessoas, Psicopedagogia e Política e Estratégia. 

Especialização em Consultoria Organizacional pelo IBCO, Gerenciamento de Stress e 

Incidentes Críticos pela ONU, Finanças para Executivos pela Indiana University, Mentor 

Talks pela Creative Initiative e Personal & Professional Coaching pela AIC. Mais de 25 

anos de experiência internacional em Gestão, Inteligência e Logística. Foi Observador da 

ONU no Sudão. Gestão de Terceiros em Moçambique e Brasil. Consultor em Governança 

Corporativa e Compliance; Planejamento Estratégico; Gestão de Riscos; Liderança, 

Relações Interpessoais; Tomada de Decisão e Negociação. Professor de Pós-Graduação, 

e Coach, com foco em Liderança e Estruturação de Carreira.

Mário Sérgio Guedes da Silva

Diretor da Qualisegma Soluções S.A.; Consultor em Sistemas Integrados de Gestão; 

Examinador do Prêmio Nacional da Qualidade – Ciclos 1999 a 2001, Consultor e Examinador 

do Prêmio Qualidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo –2001 a 2010, Examinador do 

Prêmio Paulista da Qualidade em Gestão –2008/09; Autor e instrutor de diversos cursos de 

formação em Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho no Brasil e no 

exterior. Responsável pela implantação e Gestão dos Sistemas Integrados em 

empreendimentos no Brasil e no Exterior.

EQUIPE DE CONSULTORES ESPECIALIZADOS



Solicite uma proposta

e-mail: contato@qualisegma.com.br

Tel: +55 11 4228-5237

Conheça nossa carteira de clientes em nosso web site

www.qualisegma.com.br

mailto:contato@qualisegma.com.br
http://www.qualisegma.com.br/

