São Paulo-SP, 01 de outubro de 2018.

Ao
Prezado Cliente
Assunto: ABS-QE seleciona ANAB para sua acreditação global

Prezado Cliente,
O ABS Group anunciou recentemente que sua subsidiária operacional, o ABS Quality Evaluations, Inc.
(ABS QE), um dos principais organismos de certificação de sistemas de gestão do mundo, recebeu sua
acreditação global pelo ANSI‐ASQ National Accreditation Board (ANAB), para todos os escopos, em todos
os em que o ABS QE tem operações. Durante o último ano, quando solicitado, sua organização pode ter
notado a presença da marca de credenciamento do ANAB, em todos os certificados novos e existentes,
incluindo os certificados em transição para as revisões 2015 das normas ISO 9001 e ISO 14001.
Nos certificados emitidos pelo ABS QE, a marca do ANAB substituirá a atual marca do Raad voor
Accreditatie (RvA), o nosso acreditador holandês. Tanto o ANAB quanto o RvA são membros plenos do
The International Accreditation Forum (IAF), que é uma associação global de organismos de acreditação,
que por sua vez regem as atividades dos organismos de certificação e de outras organizações envolvidas
em avaliações de conformidade, em uma variedade de campos, incluindo os sistemas de gestão. A
acreditação de organismos de certificação, por um membro pleno do IAF, traduz-se na aceitação mundial
dos seus certificados de conformidade.
Essa alteração não terá nenhum impacto na sua certificação atual com o ABS QE. Nas próximas semanas,
os seus certificados serão revisados e reemitidos com a marca do ANAB, junto com a marca do ABS QE,
conforme mostrado abaixo.
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Sob a filosofia de “Certified Once, Accepted Everywhere”, traduzido livremente para “Uma vez certificado,
Aceito em todo lugar”, os membros da IAF concordaram em trabalhar juntos, dentro de uma base
mundial, para alcançarem os objetivos comuns da facilitação do livre comércio e, assim sendo,
assegurarem o desenvolvimento dos princípios e das boas práticas para a condução das avaliações da
conformidade, o que proporcionará a confiança necessária para a aceitação de todo o mercado.
Informações sobre o IAF e sobre a filosofia “Certified Once, Accepted Everywhere” podem ser encontradas
no link: http://www.iaf.nu/upFiles/IAF_General_Brochure_0112.pdf
Informações sobre as Regras para Uso da Marca de Certificação e sobre as Solicitações de Certificação
podem ser encontradas no link: https://www.abs-group.com/content/documents/MSC/MARKRULE.pdf
Quaisquer dúvidas ou observações, com relação a essa mudança, podem ser esclarecidas com o escritório
local da ABS QE. Abaixo, seguem os nossos dados de contato:
ABS Group services do Brasil Ltda.
Rua Helena, 260 – 3º Andar - CEP: 04552-050 – Vila Olímpia - São Paulo – SP – Brasil
Telefones: 55 (11) 2595 4202 / 55 (11) 2595 4216
e-mail: fpimenta@abs-qe.com

Atenciosamente,

Dominic Townsend
Vice-President
ABS Quality Evaluations, Inc.
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