Auditorias 2ª parte (a fornecedores)
Objetivos

Um serviço de auditoria de 2ª parte
permite à organização melhorar continuamente a sua imagem no mercado,
posicionando-se, com confiança e
conforto, num patamar de excelência
organizacional e competitiva.
Nesta vertente a VLM disponibiliza um
serviço de Qualificação e Avaliação
de Fornecedores, assegurando o
bom desempenho da estratégia de
negócio delineada, ao longo de toda a
cadeia de valor, assim como a boa
reputação da Marca, permitindo que
princípios de responsabilidade (Qualidade,
Responsabilidade
Social,
Ambiental, Segurança no Trabalho,
Segurança Alimentar, etc.) sejam
preservados.
Os relatórios apresentados pela VLM
são completos e fatuais sendo suportados por evidências verificáveis que
podem ser complementados por pareceres técnicos dos Auditores & Peritos
envolvidos.
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Enquadramento

Fornecedores / Subcontratados

Serviço / Produto

Qualificação inicial (seleção)
Avaliação préfornecimento (lotes de
matérias primas ou componentes,
instalações, competências, tecnologia, etc.
Avaliação de fornecimentos (manutenção e
controlo da variabilidade na satisfação de
requisitos e critérios)

Decorrente de uma qualificação inicial,
avaliação contínua ou pontual de um
fornecimento , a auditoria pode contemplar
apreciação visual e /ou medição de
atributos com inerente controlo estatístico *
de amostras recolhidas em diversos locais
(armazenagem, chão fabril, distribuição,
expositor, ...).

Auditorias de 2ª parte

* pode envolver determinação
de NQA.

Proteção da Marca
Controlo de Risco
Códigos de Conduta
Tendo como orientação a perservação e
proteção de principios e valores ao longo
da cadeia de valor, as organizações
devem usufruir destas auditorias para
prevenirem as consequências graves da
manifestação de comportamentos não
conformes.
Contextualizada vulgarmente ao nível das
condições de trabalho dos fornecedores,
estas auditorias possibilitam igualmente
outros espetro de verificações ao nível da
gestão de recursos humanos,
responsabilidade social, entre outros.

Tradicionalmente reservado a
organizações com cadeias de distribuição
próprias ou alheias (como por exemplo as
redes franchising ), as auditorias de 2ª
parte são atualmente direcionadas para
qualquer organização que detenha
fornecedores ou clientes com elevado
impacto na qualidade do produto / serviço
ou em qualquer ou vetor com impacto
relevante na continuidade do negócio.

Vantagens

01 Imagem credível no mercado / Proteção da Marca

02 Processo sistemático, independente e documentado
para avaliação e qualificação de fornecedores

03 Transparência e promoção da melhoria contínua ao
longo da cadeia de valor

04 Garantia de níveis de qualidade aceitáveis (NQA´s)

05 Garantia de princípios de responsabilidade de Qualidade, Responsabilidade Social, Ambiental, Segurança no
Trabalho, Segurança Alimentar, etc.

Qual o âmbito das Auditorias?

Bolsa de Auditores & Peritos

A nossa orientação é para organizações
com os seguintes sistemas de gestão:

Os clientes da VLM podem contar com
uma bolsa de auditores & peritos qualificados, experientes, dinâmicos e com
uma posição de referência no mercado.

Gestão da Qualidade
(ISO 9001 / ISO 13485 / ISO/TS 16949)

Segurança e Saúde no Trabalho
(OHSAS 18001 / NP 4397)

Ambiente
(ISO 14001, EMAS III)

Segurança Alimentar
(ISO 22000, BRC, IFS e Codex Alimentarius)

Responsabilidade Social
(SA 8000/ ISO 26000/ NP 4469-1)

Recursos Humanos
(NP 4427)

Segurança da Informação
(ISO 27001)

Códigos de conduta e boas práticas
NQA´s e Planos da Qualidade
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Dispomos de profissionais conscientes,
com uma conduta ética sobre o trabalho
desenvolvido, referenciando princípios
como Independência, Responsabilidade,
Competência, Apresentação Imparcial e
Sigilo Profissional.
Pretendemos apoiar as organizações e
os seus parceiros de negócio a obter os
mais altos níveis de desempenho, através da existência de processos sistemáticos, independentes e documentados, e
assegurando o cumprimento das metas
e resultados planeados pelas Organizações.

