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Serviços 
Profissionais
Garanta uma implementação bem sucedida do 

aprendizado à distância com treinamento prático, 

apoio na implementação e assistência técnica que 

atenda às necessidades únicas da sua organização.

• Apoio na implementação inclusive na personalização  

 e integração com sistemas internos e de terceiros

• Disponibilidade de criação de conteúdo   

 personalizável

• Pode ser realizado no local de trabalho ou em   

 casa, dentro do ambiente que melhor atende às  

 suas necessidades 

• Marketing support to drive enrollment in your  

 e-learning initiative

Experiência e 
confiança
Como empresa da Fortune 100, trazemos estabilidade, 

recursos e inovação aos nossos clientes além de 

soluções sustentáveis e relacionamentos duradouros.

•  Mais de 25 anos de inovação em treinamento no  

 local de trabalho

• Apoiada pela experiência da dss+ com mais de 210  

 anos de operação em 210 locais em 90 países

• Reconhecida como uma das empresas mais seguras  

 e mais éticas do mundo*

• Os produtos para treinamento incorporam um  

 projeto instrucional sólido para facilitar a   

 transferência de conhecimento

• O conteúdo é revisado por especialistas no assunto  

 para ajudar a garantir a conformidade com os mais  

 altos padrões de saúde, segurança, meio ambiente,  

 ético e operacional

Ferramenta de 
capacitação
personalizável e 
funcional

Gerencie usuários, currículos de treinamentos e o 

aprendizado de sua equipe.

• Nossos produtos de treinamento à distância   

 incluem o Sistema de Gerenciamento de   

 Aprendizagem (Learning Management System,  

  LMS), Cursos Interativos, Ferramenta   

 de Criação e Sistema de Monitoramento de   

 Terceirizados

• Padroniza o treinamento com resultados   

 mensuráveis

• Oferece treinamento consistente para os   

 funcionários em qualquer lugar a qualquer hora

The LMS interface provides accessibility from tablets and smartphones.

dss+ Learning
Management
System Dashboard

Stay connected to training with a mobile 

app. Our course design features video 

rich content which can be accessed on 

computers, tablets and smartphones.

Rastreie suas exigências específicas de trabalho 

• Treinamento online para terceirizados

• Capacitação para o cumprimento de normas   

	 específicas	de	trabalho

• Treinamentos	definidos	pela	sua	empresa

• Average course length - 30 minutes

SISTEMA DE MONITORAMENTO
DE TERCEIRIZADOS

CURSOS
INTERATIVOS
Envolva os funcionários com conteúdo cativante

• Títulos disponíveis em Segurança do Trabalho e  

 Recursos Humanos

• Cursos disponíveis em mais de 20 idiomas

• Possiblidade de customização do curso pelo   

	 usuário:	adicionar	vídeo,	gráficos	e	pontos	de		 	

	 treinamento,	para	tornar	o	conteúdo	específico		

  para sua empresa

• Opções de relatórios detalhados

• Possibilidade de personalização com logomarca 

 da empresa

SISTEMA DE GERENCIAMENTO
DE APRENDIZAGEM (LMS)
Forneça, gerencie e rastreie o aprendizado

• Diversos níveis de acessos

• Interface em vários idiomas

• Relatórios detalhados

• Acesso individual e agendamento do treinamento   

 online e presencial

• Hospedagem de cursos de terceiros

• Suporte local para empresas globais

FERRAMENTA DE
CRIAÇÃO
Crie seus próprios cursos online personalizados

• Utilize uma grande variedade de modelos de roteiros

• Inclua	autoverificações	e	pós-testes	para	avaliar	o		 	

 conhecimento do funcionário

• Interface intuitiva para um rápido desenvolvimento



Escolha entre mais de 60 opções de cursos

Ferramenta de capacitação personalizável e funcional 

Conteúdo atrativo

Excelência em serviços profissionais

Protect. Transform. Sustain. 

linkedin.com/company/consultdss 

twitter.com/DSSLearning

youtube.com/consultdss

www.dsslearning.com
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Segurança do Trabalho

Antes de Virar a Chave

Atitudes de Segurança Pró-Ativas:

Cuidando do Número Um

Conduzido à Distração

Choque Elétrico: Cuidado com a Picada

Defendendo sua Área de Segurança

Entrando em Espaços Confinados:

Permissão Necessária!

Equipamentos de Proteção Individual:

A Corrida para a Segurança

Ergonomia: 24 Horas

Escorregões, Tropeções e Quedas:

Dando os Passos Certos

Plano de Atendimento de Emergência:

Crises sob Controle

Prevenção de Incêndios:

 Não Há Uma Segunda Chance

Primeiros Socorros: Preparado para Ajudar

Segurança dos Trabalhadores

Terceirizados: Diz Respeito a Todos

Segurança em Soldagens:

 Trabalho a Quente

Segurança no Escritório:

 Sobrevivendo na Selva

Segurança no Manuseio de

 Produtos Químicos

Entre outros

Recursos Humanos
40 Horas: Invista em Você

A História de Sid

A Meta

A Vantagem da Diversidade: Assunto

para se Pensar

Atendimento ao Cliente: Mas eu Não

Tenho Clientes!

Atendimento ao Cliente: Quem se Importa?

Cordialidade ao Telefone II

Cuidado e Honestidade:

 Fazendo as Avaliações de Desempenho

 Funcionarem

Encontrando Vantagens em Mudanças

Esperando Ansiosamente:

 Sua Avaliação de Desempenho

Falhas na Comunicação

Mais Uma Reunião...

Pesadelos na Comunicação

Por que eu não Pensei Nisso? Solução

Criativa de Problemas

Reconhecendo o Abuso de Drogas e

Álcool: Para Funcionários

Reconhecendo o Abuso de Drogas e

Álcool: Para Gerentes

Serviço de Atendimento ao Cliente:

Lidando com Clientes Difíceis

Entre outros

https://www.linkedin.com/company/consultdss/
https://twitter.com/DSSLearning
https://www.youtube.com/consultdss
https://www.consultdss.com/

