Acesse:

Institucional

Gestão de
Terceiros

Depoimentos

Nossos Clientes

Conheça a TESSEG,
nossa história e
identidade e
propósito da
organização.

Gestão das
obrigações legais das
empresas
contratadas 100%
em Nuvem.

Divulgamos
depoimentos de
nossos clientes,
sobre os serviços
prestados.

Conheça alguns
de nossos
clientes,

Contatos
Os meios para você
interagir conosco,
trazendo suas
necessidades,
opiniões e
contribuições.

Assista nosso filme
corporativo.
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Institucional
Conheça a TESSEG

Bem vindos à TESSEG!
A Empresa
Somos uma empresa especializada em Soluções em Segurança

COMPROMETIMENTO COM A MUDANÇA

do Trabalho.
Fornecemos aos nossos clientes soluções que fazem diferença. A
empresa tem como diferencial o atendimento personalizado de

acordo com a necessidade de cada cliente.
Para atender as suas necessidades contamos com uma equipe de
profissionais qualificados e habilitados.
Tecnologia é o sobrenome da empresa, constantemente se
renovando a Tesseg investe em tecnologia para levar soluções
que entregam agilidade, confiabilidade e redução de custos aos

processos dos clientes.

“Oferecemos aos nossos clientes soluções que fazem a diferença.”
Diretor Comercial.

Bem vindos à TESSEG!
A Empresa

Missão
Levar

soluções

simples

e

objetiva com agilidade, qualidade
e confiança aos processos dos

Visão de Futuro

nossos clientes.

Ser uma empresa líder em

Soluções de Segurança do

Valores

Trabalho.
 Ética
 Integridade
 Compromisso
 Qualidade
 Confiabilidade
 Respeito
 Respeito a vida

SGT – Sistema Gestão de Terceiros
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SGT – Sistema de Gestão de Terceiros
Apresentamos o mais moderno sistema de gestão de empresas e funcionários terceiros.
Objetivo

O SGT foi desenvolvido pela Tesseg Soluções com o objetivo de entregar confiabilidade e agilidade
aos processos de auditoria e conformidades legais nas obrigações trabalhistas, previdenciárias e de
segurança e medicina no trabalho, das empresas e funcionários terceirizados.

Inteligente e seguro.
O SGT é totalmente em nuvens, ou seja, pode ser acessado de qualquer computador com acesso a
internet a qualquer momento. O SGT é 100% seguro, já desenvolvido dentro dos padrões da lei geral
de proteção de dados (LGPD), cada empresa e usuário possui dados de acesso individual de acordo

com perfil definido pelo contratante.
Auditoria de confiança
Os auditores da Tesseg Soluções são submetidos a um processo de capacitação continuo, garantindo
a atualização constante nos quesitos legais. Todos os documentos são auditados seguindo o check-list
de auditoria disponível no sistema, as não conformidades são registradas na Time line na mensagem
do auditor. Contamos com um time de especialistas em, segurança do trabalho e direito trabalhista.

SGT – Sistema de Gestão de Terceiros
Funcionalidades que fazem a diferença.
Gestão das obrigações da empresas
Com o SGT cada empresa terceira tem seu ambiente de mobilização exclusivo, por onde é possível
desfrutar de todas as funcionalidades. Já o contratante pode gerenciar qualquer empresa ou
funcionário através de uma interface moderna e intuitiva.

Gestão das obrigações dos funcionários
Nunca foi tão fácil controlar as obrigações legais dos funcionários de acordo com cada atividade,
função ou departamento. Com o monitoramento de vencimentos e comunicado antecipado é possível
garantir 100% de atendimento a legislação e auditorias.

100% em Nuvem
O SGT foi projeto para entregar comodidade e agilidade, o ambiente para Upload dos documentos
são intuitivo e de fácil navegação. Em uma auditoria ou processo, em um clique é possível fazer o
Download de todos os documentos da empresa ou do funcionário e o melhor, tudo auditado.

SGT – Sistema de Gestão de Terceiros
Ainda não acabou...
Integrações
Crie agendas de integrações com varias funcionalidades

Tesseg EAD: Crie a

diretamente no SGT, as empresas terceiras agendarão as

integração

reservas a partir do seu calendário. Tenha a lista de presença

empresa

a um clique no dia da integração. Acompanhe o vencimento

Tesseg EAD (Consultar

diretamente no sistema.

condições)

da

sua

On-line

no

Funções além da tela.
O SGT entrega soluções que vão além da gestão na tela do computador, com funções desenvolvidas
por um time de engenheiros e técnicos de segurança o sistema entrega funcionalidades que são
utilizadas em campo, como por exemplo, o Passaporte de Segurança. Modelo abaixo.

SGT – Sistema de Gestão de Terceiros
Gestão...
Dashboard

Tenha a gestão das contratadas, funcionários e integrações sempre a vista, com o Dashboard do
SGT é possível identificar a porcentagem de atendimento aos requisitos por empresa e funcionários.

Relatórios eletrônicos
Fique atualizado quanto aos status dos vencimentos, não conformidades e atendimentos aos
requisitos legais das contratadas e funcionários. O SGT envia relatórios detalhados com as não
conformidades identificada no documento da empresa e ou funcionários, bem como as sugestões
para regularização. Os envolvidos são informados dos vencimentos dos documentos com
antecedência mínima de 30 dias.

Biblioteca
Os usuários do sistema contam com uma biblioteca com diversos modelos de documentos, como

ficha de EPI, Ordem de Serviços, Etc.

Depoimentos
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"A melhor definição da Tesseg é, empresa séria que se preocupa com os prazos,
qualidade das entregas e segurança nos trabalhos de engenharia.
Os treinamentos são de alta qualidade, didáticos, descontraídos, sem perder o foco e
os instrutores preparados. A estrutura da Tesseg é diferenciada, poucas escolas
oferecem tais condições. Com profissionais competentes, estabelecemos uma parceria
de sucesso.
Aproveito para parabenizar toda equipe, pelo desempenho e resultados alcançados até
"A Plataforma SGT agregou muito à empresa na organização dos
documentos, agilidade na resposta da avaliação de documentos aos
fornecedores e histórico de documentação e integração dos prestadores de
serviço. Hoje o sistema de gestão de contratados está mais confiável e
organizado. A Tesseg nos dá todo suporte com as orientações de uso do

aqui.

Que permaneçam focados nas necessidades dos clientes e sempre alerta com os
feedbacks, para constante evolução.“

Anderson Viana
CBRE GWS Manutenção e Gerenciamento

sistema e estão sempre trazendo melhorias nas funcionalidades do SGT.“

Nathali Zamarrenho

"Temos a Tesseg como parceira para realizar treinamentos, auditorias dentre outras

GE Energias Renováveis

atividades e a contribuição da Tesseg para a melhoria de nossos processos é

fundamental. Nós clientes, somos sempre tratados com muito respeito e atenção pelos
funcionários que são muito profissionais.
“Parabéns pelo sucesso que tem sido a parceria com o complyworks, tenho

Obrigada equipe Tesseg por sempre estarem prontos á solucionar nossos problemas.“

recebido muitos elogios de melhora no processo de

Priscila Godoi

documentação dos meus contratados, e de nossa organização”

Cliente ramos de energias renováveis

gestão da

Masstin Soluções

Nossos Clientes
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Nossos clientes
Conheça os nossos clientes, que são a razão da nossa existência! Temos orgulho de fazer parte da história de
cada um deles!

Contatos
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Contatos
Entre em contato conosco, você vai se surpreender com nossas soluções!
Teremos satisfação em atendê-los.

Tesseg Soluções
Av. Antonio Piranga, 596 Bairro Centro
Diadema / SP.
comercial@tesseg.com.br
www.tesseg.com.br

(11) 4308-0131
(11) 4308-0131

