
SOLUÇÕES DE AUDITORIA CUSTOMIZADAS
SOLUÇÕES EM AUDITORIA, CERTIFICAÇÃO & TREINAMENTO



DEMONSTRE SEU e exigências, preservando a rentabilidade, entre outros 

COMPROMETIMENTO COM A integridade de sua marca e os benefícios. Os serviços de 

QUALIDADE CONSTANTE valores da compania através da auditoria não são apenas 

cadeia de fornecimento. instrumentos  de medição, mas 

elemento de construção da Você quer desenvolver e proteger 
melhoria contínua dos sistemas. seu produto e melhorar a AUDITORIA DE ACORDO COM O 
Como resultado de um processo eficiência de suas operações. Ao CÓDIGO DE PRÁTICA
de auditoria há o reconhecimento mesmo tempo, consumidores 
do esforço da equipe e o quanto a esperam serviços da mais alta Pelo monitoramento da aderência organização já caminhou na busca qualidade. É um desafio. Com de toda a sua rede aos valores e pela melhoria do negócio. Com Soluções de Auditoria procedimentos que você definiu uma abordagem transparente e Customizada, a SGS provê uma em seu código de prática, a SGS lógica, a SGS se torna sua parceira ferramenta que ajuda você a ajuda-o a assegurar que a imagem rumo à melhoria contínua de garantir que sua organização e institucional seja preservada e a processos, serviços e produtos, ao seus parceiros implementem de prática permaneça consistente encontro de suas expectativas de forma consistente os mais através de toda a rede de sua negócios.elevados padrões de qualidade. organização. A melhoria contínua 
Nossas auditorias não são apenas Com Soluções de Auditoria será facilitada e alavancada através 
o preencher de um checklist e Customizada, você pode melhorar do sistema de monitoramento de 
verificação de documentos de a entrega de seus produtos e toda a sua rede para alcançar os 
sistemas. Nossos auditores são serviços e a imagem de sua níveis de eficiência requeridos 
treinados à “maneira SGS de ser”: marca. para quaisquer programas futuros. 
ouvem os clientes e são objetivos 

A fidelização à marca é garantida 
e éticos o tempo todo 

DEMONSTRE SEU quando as expectativas de 
identificando os Requisitos de 

COMPROMETIMENTO COM OS qualidade são atendidas 
Ação Corretiva (CAR) de maneira 

CLIENTES repetidamente. Além do mais, sua 
consistente, globamente. São 

organização alcançará o retorno 
treinados em múltiplas normas e 

desejado do investimento quando, As Soluções de Auditoria podem conduzir auditorias 
por exemplo, o cliente e os Customizada da SGS capacitam-no integradas, quando necessário.
programas de relacionamento a extender e monitorar o critério 
forem desenvolvidos. de performance de qualidade 

SGS Brasil
definido em sua estratégia de 

Av. Andrômeda, 832 - Alphavillenegócio. Isto ajuda a proteger a POR QUE A SGS?
Phone: +55 11 3883-8880reputação de seu produto e 

influenciar o potencial de sua Fax: +55 11 3883 8899Nossa identidade é construída pela 
organização para melhoria nossa presença em 75 países com 
contínua, incluindo controle de mais de 80.000 certificados 
custos. internacionais. A SGS é líder 

mundial de certificação em várias 

AVALIAÇÃO DE FORNECEDOR normas, incluindo ISO 9001:2000, 

ISO 14001:2004 e sistemas de 

gestão de segurança do alimento.Pelo monitoramento da aderência 
Auditoria é uma das ferramentas dos fornecedores a seus 
utilizada para melhorar a eficiência requisitos, a SGS ajuda-o a 
de seus processos assegurar que o produto final 
proporcionando o aumento da atenda seus padrões de qualidade 

SOLUÇÕES DE AUDITORIA CUSTOMIZADA

WHEN YOU NEED TO BE SURE
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