INFORMAÇÕES SOBRE A CERTIFICADORA DO CRS

Ao lançar o Certificado de Regularidade em Segurança no ano
de 2002, o SESVESP promoveu uma iniciativa pioneira no
mercado de segurança privada, uma vez que CRS se tornou
um importante aliado em nosso segmento, pois além de auxiliar
no combate a clandestinidade, também colabora na
identificação das empresas com condições de prestar bons
serviços. Com o decorrer dos anos tornou-se uma referência,
alcançando o reconhecimento das contratantes, que em
diversas concorrências passaram a exigir que a empresa seja
certificada com o CRS.

A consolidação desta marca muito se deve a seriedade com
que é tratado o processo de certificação, tanto que para
garantir a imparcialidade de sua emissão, a responsabilidade
de analisar toda documentação foi atribuída a uma certificadora
independente, atualmente a BRTUV, sem qualquer ingerência
por parte do SESVESP.

Com isto, as empresas possuidoras do CRS tem alcançado
ainda mais credibilidade no mercado, pois os contratantes
vislumbram no certificado uma garantia de qualidade na
contratação, haja vista que o tomador tem a certeza de estar se
relacionando com uma empresa socialmente responsável
cumpridora dos seus deveres legais e obrigacionais.
Além do mais, as empresas certificadas possuem em nosso
site um local de destaque como empresas com CRS, o que
facilita o tomador de serviços ao pesquisar empresas no
momento da necessidade da contratação.
Para saber quais empresas já possuem o Certificado de Regularidade
em Segurança, ligue para (0xx11) 3858-7360 ou acesse
www.sesvesp.com.br

Atualmente, a BRTÜV Avaliações da Qualidade S/A, é a
certificadora responsável para realizar a auditoria do CRS, ela
foi constituída em 6 de Outubro de 1994 pelo IBQN e pela

RWTÜV, seus sócios, com larga experiência e tradição nos
mercados brasileiro e internacional
A BRTÜV é um Organismo de Certificação Acreditado pelo
CGCRE (Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro ) para
atuar nas áreas de certificação de sistemas de gestão da
qualidade, gestão ambiental e de produtos, sendo assim parte
integrante do Sistema Brasileiro de Avaliação da
Conformidade.
Por meio de seu sócio internacional, está ligado ao maior
Organismo Certificador Alemão, o TÜV NORD, que é uma das
principais
entidades
certificadoras
do
mundo.
Estes credenciamentos e parcerias permitem à BRTÜV
oferecer aos seus clientes todos os serviços de certificação de
que necessitam, sejam eles de sistemas de gestão, produtos
ou pessoal, com os mais variados reconhecimentos oficiais.
A empresa certificadora estabeleceu com o nosso Sindicato as
normas e procedimentos para a obtenção do Certificado de
Regularidade em Segurança, tais normas constam do
Regulamento
do
CRS.
Para facilitar o processo de registro, a Certificadora e o
SESVESP, disponibilizam em seus sites www.brtuv.com.br e
www.sesvesp.com.br
o termo de adesão do CRS.
Os documentos deverão ser enviados via e-mail para dlbr_crs@tuev-nord.de
A/C Thaís Futo.

Ficamos no aguardo da adesão maciça dos nossos nobres
associados.
Atenciosamente,

JOÃO ELIEZER PALHUCA
Presidente

