
Sobre nós

O ABS Quality Evaluations (ABS QE) é um dos líderes 
mundiais em certificação de sistemas de gestão, 
com equipes de suporte localizadas globalmente, 
preparados para alcançar suas necessidades 
específicas. 

Sendo um dos maiores organismos de certificação 
de sistemas de gestão da qualidade, meio-ambiente 
e saúde e segurança, o ABS QE está capacitado para 
certificar empresas de todos os tipos e tamanhos em 
todo o mundo, nas normas ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 22000, ISO 27001, ISO 28000, SA 8000, ISO TS 
16949, AS 9100, RC14001®, RCMS®, OHSAS 18001 e 
Pressure Equipment Directive (PED).

Serviços de valor agregado

Os auditores do ABS QE abordam cada cliente 
como um parceiro do negócio, entendendo que 
cada organização tem necessidades de sistema de 
operação e gestão únicas. O ABS QE proporciona a 
cada cliente o programa de certificação de melhor 
custo benefício disponível.

Benefícios da Certificação
	 • Melhoria da Eficiência Operacional 

 • Melhoria da Qualidade de Produtos e Serviços 

 • Satisfação do Cliente 

 • Novas Oportunidades de Negócio 

Processo de Certificação 
	 •	Pré-Auditoria (Opcional) – Auditoria preliminar 
  para determinar o nível de  implementação do 
  sistema e a disponibilidade para auditoria de 
  certificação. 

 • Fase I: Análise de Documentação e visitação da 
  empresa - Comparação da documentação do 
  sistema de gestão com os requisitos mínimos 
  para garantir que tudo está considerado no 
  sistema e revisão dos principais processos, 
  incluindo auditorias internas e análise crítica da 
  alta direção.

 • Fase II: Auditoria de Certificação - Avaliação do 
  sistema de gestão para verificação e adequação 
  em relação aos requisitos normativos.

 • Decisão de Certificação e Emissão do Certificado 
  - A revisão independente do relatório de auditoria 
  é realizada para garantir a coerência; a decisão de 
  certificação é efetuada e um certificado com 
  validade de três anos é emitido.
 
 • Auditorias de Monitoramento – Auditorias de 
  duração reduzida, realizadas na periodicidade 
  semestral ou anual para verificar a continuação 
  da conformidade, da eficácia e da melhoria 
  contínua do sistema.

 • Auditoria de Renovação: O propósito da auditoria 
  de renovação é verificar a eficácia do sistema de 
  gestão da organização em sua totalidade. A 
  equipe de auditoria deve verificar se há prova 
  objetiva para garantir a eficácia global do sistema 
  e seus processos, como auditorias internas, 
  reclamações de clientes, ações corretivas e 
  preventivas, as tendências em medições 
  relacionadas com os objetivos de qualidade e 
  quaisquer alterações significativas na organização 
  que podem ter afetado o sistema de gestão.
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