CURSO 196
AVALIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES
CONFORME CRITÉRIOS DAS NORMAS
ISO 9001-2008 E ISO TS 16949-2002
OBJETIVO
Capacitar pessoas para que possam implementar, conduzir e avaliar processos de avaliação e
qualificação de fornecedores conforme critérios pré estabelecidos pela empresa.
PROGRAMA DO CURSO











Identificação de Fornecedores e Prestadores de Serviço;
Identificações de Itens Críticos e Especificações;
Ferramentas para Avaliação de Fornecedores e Produtos;
Qualificação de Fornecedores e Prestadores de Serviço;
Avaliação de Desempenho;
Critérios para Classificação de Fornecedores;
Fornecedores Qualificados e Aquisição de Itens/Serviços;
Critérios para Classificação e Avaliação de Desempenho de Fornecedores;
Política, Objetivos e Metas para Fornecedores e Compras;
Aplicações.

PÚBLICO
Este treinamento está direcionado a compradores, engenheiros, pessoas envolvidas com a qualidade
do produto e processo, desenvolvimento de produtos e processos e demais pessoas interessadas em
adquirir conhecimentos sobre este tema.
DIFERENCIAIS ABS
Como nossos instrutores são auditores líderes do ABS-QE e realizam auditorias constantemente, a
contribuição deles durante o treinamento é muito mais abrangente, além de proporcionar a visão do
auditor e não do consultor. Ele traz a experiência e o conhecimento de diversos sistemas de gestão,
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assim, ele pode ajudar com dicas importantes para contribuir na formação dos auditores. Todo
nosso material de treinamento pode ser personalizado, ficando com a “cara” da empresa, facilitando
o entendimento e assimilação do conteúdo.

METODOLOGIA
A metodologia aplicada nos treinamentos do ABS-QE garante a assimilação através de slides,
apostilas, exercícios e dinâmicas. Nossos instrutores são auditores líderes, do quadro de
profissionais do ABS. Para melhor assimilação do conteúdo, todo o material pode ser personalizado
e customizado, com informações dos sistemas de gestão da empresa.

Carga Horária
16 horas
INSTRUTORES
Os instrutores do ABS-QE, também são auditores e consultores, o que facilita, em muito, a
transmissão da informação e na geração do conhecimento. Eles utilizam exemplos práticos do dia-adia, da implementação à auditoria, e isso facilita a assimilação da informação e agrega valor ao
treinamento.
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