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1. APRESENTAÇÃO 

 

a. GRUPO HOMOGÊNEO 
O Grupo Homogêneo é brasileiro, tem sua sede administrativa em São Bernardo do Campo – SP, acumula 2 décadas de atuação, mais de 300 clientes atendidos e centenas de equipamentos para 

atender qualquer demanda no campo da saúde, segurança do trabalho e higiene ocupacional. Nossa expertise abrange diferentes setores da economia, como: química e petroquímica, extração e 

mineração, têxtil, alimentícia, metalomecânica, automobilística, farmacêutica, agricultura e agropecuária, aeronáutica, construção civil, moveleira, calçadista, gráfica, papel e celulose entre outros. 

O GH conta com uma rede de clínicas credenciadas nas principais cidades do Brasil, prontas para atender a maior diversidade de exames requisitados em lei, bem como, mais de uma centena de 

profissionais renomados: médicos do trabalho, químicos, engenheiros de segurança, higienistas ocupacionais, técnicos, tecnólogos, homologados para atender as demandas de segurança do 

trabalho e higiene ocupacional, 100% engajados com a qualidade. 

Com atuação relevante, consolidado em posição de referência no Brasil e América Latina, perpetuando seu principal valor: preservar a saúde e bem-estar do trabalhador, bem como a saúde 

financeira da empresa, entregando soluções inquestionáveis em Programas de Preservação, Laudos Técnicos, Perícias e demandas relacionadas à Portaria 3214/78 através de documentos que 

garantem, ao menos, 97% de precisão e assertividade nos resultados. 

Saúde das Pessoas; Utilizamos um conjunto de critérios elevados e fundamentados em Legislações, Normas Técnicas e Metodologias para a realização de serviços em Saúde, Segurança do Trabalho 

e Higiene Ocupacional, assegurando a preservação da saúde da maioria absoluta dos trabalhadores expostos. 

Saúde das Empresas; Viabilizamos soluções sob medida, adequando questões técnicas ao melhor custo x benefício, através de: 

1. Redução de, em média, 32% nos custos de execução de serviços; 

2. Redução significativa nos custos com afastamentos, causas e indenizações trabalhistas; 

3. Redução importante nos pagamentos de impostos e taxas; 

As soluções oferecidas englobam: gestão de medicina ocupacional, locação, calibração e manutenção de equipamentos, gestão de higiene ocupacional, engenharia de segurança, análises químicas, 

logística nacional de serviços, treinamentos e palestras. Adquirindo nossas soluções você proporcionará o respaldo técnico necessário em seus Laudos e Programas de Prevenção. 

Através do SGQ-GH - Sistema de Gestão da Qualidade, segundo Norma ABNT ISO/IEC 17025 do INMETRO, o Grupo Homogêneo garante o cumprimento das Normas Regulamentadoras, segundo a 

portaria 3214/78 do MTE, também das Normas Brasileiras, das Normas de Higiene Ocupacional da Fundacentro, dos Métodos Analíticos preconizados e atualizados constantemente, em especial, o 

Programa e-Social do Governo Federal. 

* Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afeções e enfermidades. 
Organização Mundial de Saúde (OMS) 
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b. RBRHO 

A ‘REDE BRASIL DE HIGIENE OCUPACIONAL’ é o nome dado ao conjunto de pessoas (física ou jurídica), devidamente HOMOLOGADAS que atuam na área 

de segurança do trabalho e/ou higiene ocupacional, ou CREDENCIADAS que atuam na área da saúde ocupacional. São parceiras voluntárias tanto do 

GRUPO HOMOGÊNEO como dos demais participantes da Rede, dispostas a receber, compartilhar e disponibilizar sua expertise para o atendimento de 

todas as demandas voltadas à área de SST e HO em todas as empresas, de todos os portes e ramos de atividade, presentes no Brasil e América Latina. 

 

c. PaPho Químico 

O ‘Programa de Aprimoramento em Práticas de Higiene Ocupacional – Agentes Químicos’ é um treinamento focado em substâncias químicas. Ensina 

não apenas como identificar, mas principalmente, reconhecer e quantificar corretamente as substâncias químicas presentes ou originadas nos ambientes 

de trabalho, que oferecem risco à saúde, em atendimento à tabela 23 do e-Social. 

Cientes de que a Higiene Ocupacional é uma prática essencialmente de campo, o diferencial deste treinamento é o fato de você poder mesmo depois 

de finalizado o período presencial, consultar os orientadores sempre que encontrar situações que gerem dúvidas tanto na identificação quanto na 

quantificação das substâncias, pelo tempo que for necessário até adquirir plena proficiência na ciência e arte da Higiene Ocupacional. 

 

d. CBHO 
O ‘Circulo Brasileiro de Higiene Ocupacional’, contribui na disseminação da Higiene Ocupacional pelo Brasil através da realização de treinamentos e palestras, produção 

de informativos ou mensagens relacionadas à HO.  

Um dos principais pilares do CBHO é abrigar qualquer profissional da área de saúde e segurança do trabalho, alocados tanto em indústrias como assessorias, clínicas 

e afins, carentes de instruções sobre como praticar a Higiene Ocupacional em suas organizações. Outro pilar é a possibilidade de contribuir na formação de ‘Técnico 

em Higiene Ocupacional’, CBO 351610 e eventual certificação junto à ABHO – Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais. 

Os filiados do CBHO pagam uma anuidade de R$ 98,00 (valor de referência para 2020). 

A CBHO também é responsável pelo treinamento ou atualização (quando necessário) dos profissionais que atuam junto a RBRHO. 
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2. NECESSIDADE DO MERCADO 

 
Estas informações são confidenciais, sendo fornecidas mediante manifestação do interessado. Neste caso, solicite o conteúdo completo deste documento pelo e-mail: diretor@homogeneo.com.br 

 

 

Qual é o problema 

 

 

O que está acontecendo na prática 

 

 

Como resolver o problema 

 

 

O que você irá descobrir 

 

 

O que isso significa 

 

Estas informações são confidenciais, sendo fornecidas mediante manifestação do interessado. Neste caso, solicite o conteúdo completo deste documento pelo e-mail: diretor@homogeneo.com.br 

  

mailto:diretor@homogeneo.com.br
mailto:diretor@homogeneo.com.br
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3. OBJETIVOS DA RBRHO 

 

Estas informações são confidenciais, sendo fornecidas mediante manifestação do interessado. Neste caso, solicite o conteúdo completo deste documento pelo e-mail: diretor@homogeneo.com.br 

 

Os principais objetivos da RBRHO são: 

1. FORNECER SOLUÇÕES ...   
 
DE QUE FORMA FAZEMOS ISSO: 
 

 

2. AUMENTAR CONTINUAMENTE ...  
 

DE QUE FORMA FAZEMOS ISSO: 
 
 

3. OBJETIVOS COMPLEMENTARES ... 
 

DE QUE FORMA FAZEMOS ISSO: 
 

 

4. VALOR AGREGADO ... 
 
O GRÁFICO A SEGUIR MOSTRA A EXCELENTE RELAÇÃO CUSTO X BENEFÍCIO FORNECIDO PELO GH: 

 
Estas informações são confidenciais, sendo fornecidas mediante manifestação do interessado. Neste caso, solicite o conteúdo completo deste documento pelo e-mail: diretor@homogeneo.com.br 

 

  

mailto:diretor@homogeneo.com.br
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Estas informações são confidenciais, sendo fornecidas mediante manifestação do interessado. Neste caso, solicite o conteúdo completo deste documento pelo e-mail: diretor@homogeneo.com.br 

 

    
 

Gráfico 1 - Comparação da performance entre o Grupo Homogêneo e outros fornecedores, na forma de pontuação.            Gráfico 2 - Comparação da performance entre o Grupo Homogêneo e outros fornecedores, em percentuais. 

 

1. Custos Diretos: Redução de 13,55 para 10,36 pontos;               1. Custos Diretos: Redução de 23,54%; 

2. Custos Indiretos: Redução de 11,68 para 8,01 pontos;               2. Custos Indiretos: Redução de 31,42%; 

3. Custos de Logística: Redução de 10,29 para 6,59 pontos;               3. Custos de Logística: Redução de 35,96%; 

4. Não Conformidades: Redução de 9,33 para 3,46 pontos;               4. Não Conformidades: Redução de 62,92%; 

5. Satisfação com o Resultado: Aumento de 4,56 para 8,81 pontos;              5. Satisfação com o Resultado: Aumento de 93,20%; 

6. Índices de Indicação: Aumento de 4,27 para 10,64 pontos;               6. Índices de Indicação: Aumento de 149,18%. 
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4. PERFIL DO HOMOLOGADO 
 

1. Perfil para atuar junto a RBRHO: 

 

a. Serviços Técnicos 

Todo profissional com cadastro de Pessoa Jurídica que atua com SST e/ou HO, capacitado para executar serviços técnicos em campo dentro da uma 

região pré-determinada, das demandas direcionadas pela RBRHO, obtendo ganhos com a execução dos serviços; 

 

b. Captação de Negócios 

Todo profissional, pessoa física ou jurídica, que se sentir competente para captar negócios em sua região obtendo retorno com o fechamento da venda. 

 

2. Perfil desejado: 

a. Higienista Ocupacional; 

b. Técnico em Higiene Ocupacional; 

c. Engenheiro de Segurança do Trabalho; 

d. Técnico de Segurança do Trabalho; 

e. Técnico em Segurança e Higiene Ocupacional; 

f. Outros profissionais da Engenharia, medicina do trabalho e afins. 
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5. PROCESSO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

O processo de homologação tem DEZ passos que devem ser preenchidos, necessariamente nesta ordem: 

1º Passo. Preencher e encaminhar o formulário ‘Termo de Adesão’ (anexo 1) preenchido e assinado pelo responsável legal do contrato, atestando ter lido, 

entendido e concordado com todas as cláusulas nele contidas. Após recebimento do Termo de Adesão: 

2º Passo. Passar por uma entrevista a fim de constatar as habilidades e competências mínimas necessárias para participar da Rede; 

3º Passo. Passar por testes de proficiência técnica naqueles serviços em que se candidatar, bem como, para realizar quantificações químicas, dosimetrias de 

ruído, medições de vibrações, calor, radiações, etc., construção de memórias de campo e relatórios técnicos, incluindo toda e qualquer informação 

que dará melhor sustentação na elaboração dos Laudos Técnicos e Programas de Prevenção; 

a. O pretendente que não estiver devidamente capacitado para realizar os serviços propostos deverá submeter-se a treinamentos a fim de adquirir proficiência 

na realização de escopo mínimo de trabalho em quantificações, dosimetrias e medições voltadas à área de HO (O aprendizado poderá ser adquirido junto à 

CBHO, instituição homologada pela RBRHO ou outra instituição de igual ou superior reconhecimento). Após passar pelos testes de proficiência: 

4º Passo. Preencher e encaminhar o formulário ‘Ficha Cadastral’ (anexo 2) contendo dados pessoais, anexando cópia de documentos pessoais – CPF, RG e 

comprovante de residência atual, bem como, referências bancárias e pessoais; 

5º Passo. Preencher e encaminhar o formulário ‘Relação de Serviços’ (anexo 3) contendo todos os serviços que o candidato já se sente apto a desenvolver 

em sua região, também, aqueles que pretende capacitar-se para executar; 

6º Passo. Preencher e encaminhar o formulário ‘Relação de Equipamentos’ (anexo 4) contendo todos os equipamentos disponíveis para quantificações 

químicas, dosimetrias e medições de ruído, calor, vibrações, radiações e outros; 

7º Passo. Preencher e encaminhar o formulário ‘Região de Atuação’ (anexo 5) descrevendo a área de interesse para atuação. Considerar custo de logística, 

uma vez que, um dos objetivos da RBRHO é reduzir este valor ao mínimo possível; 

8º Passo. Preencher e encaminhar o formulário ‘Listagem de Clientes’ (anexo 6) contendo todos os clientes já em atendimento local. Esta listagem será 

utilizada para fins de divulgação e prospecção corporativa, sobretudo, para preservar a ética e o caráter do negócio citados nos itens seguintes; 

9º Passo. O GH gerará e encaminhará um CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS contendo este documento na integra, bem como, cláusulas 

adicionais para regimento legal; 

10º Passo. Aceite e assinaturas.  
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6. PLANO DE TRABALHO 
 

Estas informações são confidenciais, sendo fornecidas mediante manifestação do interessado. Neste caso, solicite o conteúdo completo deste documento pelo e-mail: diretor@homogeneo.com.br 
 

 

A. PROSPECÇÕES 
Estas informações são confidenciais, sendo fornecidas mediante manifestação do interessado. Neste caso, solicite o conteúdo completo deste documento pelo e-mail: diretor@homogeneo.com.br 

 

B. DEMANDAS E REGIÕES 
Estas informações são confidenciais, sendo fornecidas mediante manifestação do interessado. Neste caso, solicite o conteúdo completo deste documento pelo e-mail: diretor@homogeneo.com.br 

  

C. GERAÇÃO DE RECEITAS 
Estas informações são confidenciais, sendo fornecidas mediante manifestação do interessado. Neste caso, solicite o conteúdo completo deste documento pelo e-mail: diretor@homogeneo.com.br 

 

D. COBRANÇA 
Estas informações são confidenciais, sendo fornecidas mediante manifestação do interessado. Neste caso, solicite o conteúdo completo deste documento pelo e-mail: diretor@homogeneo.com.br 

 

E. AUTONOMIA 
Estas informações são confidenciais, sendo fornecidas mediante manifestação do interessado. Neste caso, solicite o conteúdo completo deste documento pelo e-mail: diretor@homogeneo.com.br 

  

mailto:diretor@homogeneo.com.br
mailto:diretor@homogeneo.com.br
mailto:diretor@homogeneo.com.br
mailto:diretor@homogeneo.com.br
mailto:diretor@homogeneo.com.br
mailto:diretor@homogeneo.com.br
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7. REGIÕES DE ATUAÇÃO 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estas informações são confidenciais, sendo fornecidas mediante manifestação do interessado. Neste caso, solicite o conteúdo completo deste documento pelo e-mail: diretor@homogeneo.com.br                                                                                                                             

HOMOLOGADOS BRASIL: 
UF HOMOLOGADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOMOLOGADOS AmLat: 
PAIS HOMOLOGADOS 

mailto:diretor@homogeneo.com.br
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8. ORGANOGRAMA 

 
Estas informações são confidenciais, sendo fornecidas mediante manifestação do interessado. Neste caso, solicite o conteúdo completo deste documento pelo e-mail: diretor@homogeneo.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em tempo: É de responsabilidade do HOMOLOGADO, estar apto a executar todas as demandas da sua região (ex: possuir todas as licenças necessárias). 

  

mailto:diretor@homogeneo.com.br
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9. COBERTURA DOS SERVIÇOS RBRHO 

 

Confecção de Documentos com os possíveis desmembramentos: 

PCMSO Consultoria em Higiene Ocupacional; 

PCMAT Consultoria em SST; 

PPRA Perícias Judiciais; 

PPRAG Quantificações Químicas; 

PPEOB Análises Laboratoriais (Laboratório conveniado à RBRHO); 

LTCAT Dosimetrias de Ruído; 

LTVIB Medições de Calor e Frio; 

SPDA Dosimetrias de Vibrações; 

PPP Dosimetrias de Radiações; 

PPR Dosimetrias de Iluminância; 

PCA Dosimetria de Ruído Ambiental; 

PCV Dosimetria de Vibrações Ambientais; 

AET Locação de Equipamentos voltados à Higiene Ocupacional; 

CIPA Calibração de Equipamentos voltados à Higiene Ocupacional; 

Insalubridade Treinamentos voltados à SST e Higiene Ocupacional; 

Periculosidade Filiação no CBHO – Círculo Brasileiro de Higiene Ocupacional. 

Explosividade  

Vasos de Pressão  

Recolhimento de ART  

 

O HOMOLOGADO poderá inserir outras soluções para serem analisadas pelo GESTOR. 
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10. CRONOGRAMA DE AÇÕES 
 
 
Estas informações são confidenciais, sendo fornecidas mediante manifestação do interessado. Neste caso, solicite o conteúdo completo deste documento pelo e-mail: diretor@homogeneo.com.br 

 
 

a. MARKETING 
Estas informações são confidenciais, sendo fornecidas mediante manifestação do interessado. Neste caso, solicite o conteúdo completo deste documento pelo e-mail: diretor@homogeneo.com.br 
 

b. VENDAS 
Estas informações são confidenciais, sendo fornecidas mediante manifestação do interessado. Neste caso, solicite o conteúdo completo deste documento pelo e-mail: diretor@homogeneo.com.br 
 

c. OPERACIONAL 
Estas informações são confidenciais, sendo fornecidas mediante manifestação do interessado. Neste caso, solicite o conteúdo completo deste documento pelo e-mail: diretor@homogeneo.com.br 

 

d. HOMOLOGAÇÕES 
Estas informações são confidenciais, sendo fornecidas mediante manifestação do interessado. Neste caso, solicite o conteúdo completo deste documento pelo e-mail: diretor@homogeneo.com.br 

 
 
  

mailto:diretor@homogeneo.com.br
mailto:diretor@homogeneo.com.br
mailto:diretor@homogeneo.com.br
mailto:diretor@homogeneo.com.br
mailto:diretor@homogeneo.com.br
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11. CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA 

 

GESTOR e HOMOLOGADO comprometem-se na execução das atividades conveniadas em orçamento e cumprir com o que segue abaixo: 

1. Garantir o sigilo das informações. Todas as informações trocadas entre GESTOR, CLIENTE E HOMOLOGADO são consideradas confidenciais, sendo expressamente proibida a 

divulgação, cópia ou utilização, no todo ou em partes, sem a prévia autorização de seus representantes; 

2. Não incorrer e garantir que seus funcionários, colaboradores e terceiros contratados não incorram em qualquer atividade, prática, ou conduta que constitua em corrupção, 

suborno, ou qualquer outro ato com oferecimento de vantagem indevida em troca da formalização de uma negociação ou para qualquer outro fim, devendo ser observadas em 

qualquer contratação as previsões da Legislação Brasileira de anticorrupção; 

3. Manter, durante todo o prazo de execução das referidas atividades, políticas apropriadas, procedimentos e treinamentos inclusive, não se limitando a procedimentos adequados 

sob a legislação brasileira anticorrupção, destinadas a impedir atos de suborno e corrupção pelos seus diretores, colaboradores, empregados e/ou terceiros; 

4. Não violar o Código Penal Brasileiro (artigos 332 e 333), a Lei de Improbidade Administrativa Brasileira (Lei n.º 8.429/1992), o Estatuto Brasileiro do Servidor Público Federal (Lei 

n.º 8.027/1990), a Lei Anticorrupção (Lei n.º 12.846/2013), ou qualquer outro regulamento de anticorrupção ou código de conduta aplicável aos funcionários públicos que são, 

ou tornar-se-ão eficazes, durante o prazo de execução das citadas atividades; 

5. Não devem exercer quaisquer atividades que possam ser razoavelmente consideradas uma violação aos princípios da Administração Pública no Brasil ou que possam ser 

classificadas como atos de suborno e práticas corruptas sob qualquer regulamentação internacional do qual o Brasil é signatário; 

 

Através de Práticas Empresariais Éticas espera-se que GESTOR e HOMOLOGADO alcancem as seguintes expectativas: 

1. Operem em total cumprimento com as leis aplicáveis no país, regras de conduta aceitas pela sociedade, sobretudo códigos e diretrizes comerciais e industriais; 

2. Assegurem que os procedimentos, locais de trabalho e pessoas alocadas estejam isentas de qualquer violação legal, sobretudo, descriminação cultural, religiosa, gênero e outras; 

3. Comprometam-se aos princípios éticos para a preservação da saúde e segurança do trabalhador, meio ambiente e comunidades circunvizinhas; 

4. O GESTOR espera que suas Propostas encontrem práticas de concorrência leal, competição em pé de igualdade, justas e acirradas, com análise competente em relação ao escopo 

de serviços e critérios técnicos; 

5. O GESTOR espera que suas Propostas encontrem empresas que respeitam as políticas, regulamentos e recursos a fim de proteger a integridade das pessoas e instituições; 

6. O GESTOR espera que seu HOMOLOGADO interaja com lealdade e fidelidade, tanto com o CLIENTE, bem como, com os demais HOMOLOGADOS, no atendimento das demandas 

captadas pelo GESTOR. 
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12. PRINCIPAIS CLIENTES NO BRASIL E AMÉRICA LATINA 
 

Estas informações são confidenciais, sendo fornecidas mediante manifestação do interessado. Neste caso, solicite o conteúdo completo deste documento pelo e-mail: diretor@homogeneo.com.br 

 

13. SELEÇÃO 

 

Através desta SELEÇÃO, estamos convidando você a participar da RBRHO – Rede Brasil de Higiene Ocupacional. 

No caso de haver interesse em participar da REDE, preencha e encaminhe o formulário ‘Termo de Adesão’, abaixo, para dar início ao Processo de 

Homologação. 

Cordiais saudações e ótimos negócios.  

 

ANEXO 1 – TERMO DE ADESÃO 
 

 

Estas informações são confidenciais, sendo fornecidas mediante manifestação do interessado. Neste caso, solicite o conteúdo completo deste documento pelo e-mail: diretor@homogeneo.com.br 
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