
O QUE É
O Target GEDWeb, Sistema de 
Gestão de Normas e Documen-
tos Regulatórios, foi desenvol-
vido para gerenciar grandes 
acervos de normas e informa-
ções técnicas. O sistema Target 
GEDWeb é um sistema especia-
lista no campo da normalização 
que, há mais de 24 anos, vem 
evoluindo sob a égide do nosso 
Sistema de Gestão da Qualida-
de, certificado nacional e in-
ternacionalmente pela Lloyd’s 
Register Quality Assurance 
(INMETRO / UKAS) conforme as 
normas ISO 9001:2008, EN ISO 
9001:2008, BS EN ISO 9001:2008 
e ABNT NBR ISO 9001:2008. 
Pelo fato de atender plenamen-
te aos requisitos do SGQ – Sis-
tema de Gestão da Qualidade, 

o GEDWeb é a solução adotada
pela Target e pelas maiores
empresas do Brasil para im-
plantação do SGQ e gestão de
riscos regulamentares.

COMO FUNCIONA
O GEDWeb rastreia e atualiza, diária 
e automaticamente (2x ao dia), cente-
nas de milhares de regulamentações 
técnicas, a saber: Mais de 16.000 Nor-
mas ABNT NBR/NM; Mais de 16.000 
Normas Internacionais e Estran-
geiras. 49 entidades internacionais 
(BSI, AFNOR, AENOR, JIS, ASME, API, 
IEEE, NFPA e outras); mais de 12 mil 
Diários Oficiais da União; Projetos de 
Norma Brasileira em Consulta Na-
cional; Mais de 8.000 Regulamentos 
Técnicos/Portarias do INMETRO (Ins-
tituto Nacional de Metrologia, Quali-
dade e Tecnologia); Normas Regu-
lamentadoras do MTE (Ministério do 
Trabalho e Emprego); Mais de 115.000 
Resoluções ANEEL (Agência Nacional 
do Sistema Elétrico); Procedimentos 
ONS (Operador Nacional do Sistema 
Elétrico); Mais de 110.000 Procedi-
mentos ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária); Mais de 130.000 
Resoluções MAPA (Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to); Legislações CONAMA. Etc.

POR QUE USAR O GEDWEB?
Acesso unificado a toda regulamentação técnica (normas, 
regulamentos, portarias, resoluções, etc.) com destaques 
das publicações regulamentares mais recentes; Busca 
nos dados catalográficos completos das normas ABNT 
NBR/NM e das normas internacionais e estrangeiras: 
título em português, título em inglês, objetivo da norma, 
histórico de fases (ciclo de vida da norma), palavras-cha-
ve, normas baseadas, complementares e complementa-
das, número de páginas, ICS, projeto de origem, comitê/
entidade publicadora, etc.; Genius Respostas Diretas: é o 
mais avançado e inovador sistema de perguntas e respos-
tas sobre requisitos de normas técnicas; Calendário de 
eventos normativos: informações sobre votação de Proje-
tos de Normas em consulta nacional; Alertas automáticos 
sobre documentos desatualizados, incorporados ou que 
sofreram alterações no acervo do cliente; Alertas auto-
máticos sobre solicitações de usuários sobre novos docu-
mentos; Relatórios estatísticos de acessos, visualizações, 
impressões, servindo como evidências para o SGQ; Ma-
térias técnicas semanais no âmbito técnico regulatório; 
Cursos técnicos ministrados pelos maiores especialistas 
sobre normalização; Glossário técnico trilíngue construí-
do por tradutores especialistas em regulamentação téc-
nica; Controle de acervo impresso: baseado no ciclo de 
vida do acervo digital, controlamos o status do acervo im-
presso (atualizado/desatualizado).

COMO REFERÊNCIA NO ACESSO À INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA

24 ANOS
O Target GEDWeb, Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios, existe para facilitar 
a sua vida quando a necessidade for buscar, acessar, controlar, entender e imprimir documentos 

regulatórios críticos (norma ABNT, regulamento INMETRO, etc).

Integração



Entender os requisitos 
da informação utilizada

Cursos técnicos online, 
normas comentadas, ar-
tigos técnicos (papers) e o 
sistema Genius de pergun-
tas e respostas direta.

Acessar de forma fácil e 
barata a informação

Visualizador online de 
última geração, com alta 
compatibilidade, sem ne-
cessidade de plugins (JAVA, 
etc.).

Identificar e buscar a 
informação regulatória

Buscadores online especia-
listas e segmentados nas 
áreas de normalização e 
regulamentação.

Reduzir o custo na gestão de docu-
mentos regulatórios críticos

Otimização dos recursos humanos para 
comprovar o atendimento aos requisi-
tos do sistema de gestão da qualidade 
e dos processos de produção, através 
de sistema corporativo na nuvem que 
reúne todas essas informações/docu-
mentos, de acesso e gerenciamento 
fáceis, atualizado periodicamente e 
automaticamente, com a confiabilidade 
e fidedignidade necessárias.

Aumentar a competitividade e pro-
dutividade da organização

Atalhos para informação regulatórias 
setoriais indispensáveis, as mais uti-
lizadas, as novas e as que ainda estão 
por vir.

Saber se houve alterações na in-
formação utilizada

Alertas diários sobre alteração, substi-
tuição ou cancelamento da informação 
utilizadas (PUSH NORMAS).
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Pode ser que você não saiba, mas esse é o processo que deve ser feito para 
utilizar uma informação regulatória crítica
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