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AT-A-GLANCE

ABS Quality Evaluations é sediado no Texas (EUA) 
e é subsidiária do American Bureau of Shipping, 
Classificadora Naval que possui mais de 150 anos 
desde sua fundação. Além de possuir escritórios 
locais em diversos países, nosso escritório, localizado 
no Brasil em São Paulo, está capacitado para a 
decisão final de certificação, agilizando a emissão de 
Certificados aos clientes da América do Sul. Onde 
quer que você esteja localizado, nossa experiente 
equipe de auditores irá trabalhar com você para 
melhorar o seu desempenho em Sistemas de Gestão.

Desde as auditorias customizadas, até as 
certificações acreditadas pelo ANAB - ANSI 
National Accreditation Board e CGCRE - 
Inmetro, o ABS QE oferece uma completa 
gama de serviços, incluindo Treinamentos 
para ajudar sua organização a obter o 
máximo valor dos seus sistemas de gestão.

Sistema de Gestão da Qualidade

ISO 9001

A Norma de Sistema de Gestão que se tornou a 
mais conhecida mundialmente é também símbolo 
de Qualidade na Indústria e em Prestadores de 
Serviços. Em sua última revisão teve atualizações na 
área de Planejamento Estratégico, Gestão de Riscos 
e alinhamento com outras Normas de Sistemas de 
Gestão como a ISO 14001 e a ISO 45001.

ABS QE certifica vários tipos de Indústrias e 
Prestadores de Serviços nessa Norma, desde clubes 
desportivos, laboratórios, Indústria química e até 
Indústria pesada.

Sistema de Gestão Ambiental

ISO 14001

No atual mundo Globalizado as organizações estão 
pressionadas a controlar e reduzir o impacto ambiental 
de suas atividades. Implementar um sistema de gestão 
ambiental de acordo com o padrão ISO 14001 pode 
ajudar as organizações a medir, reduzir e controlar 
tal impacto.

Sistema de Gestão da Saúde e Segurança

ISO 45001

Com data de publicação em 2018 a ISO 45001 
aborda o Sistema de Gestão da Saúde e Segurança 
Ocupacional nos mais diversos tipos de organizações 
que têm de lidar com a segurança no local de trabalho 
para preservar vidas, reduzir acidentes e tempo de 
parada da equipe.
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Sistema de Gestão da Construção

PBQP-H

A Norma PBQP-H é uma Norma Brasileira elaborada 
pelo Ministério das Cidades após vários problemas 
de Qualidade em Construtoras, com isso o Governo 
tornou sua adoção compulsória para empresas que 
buscam financiamento dentro do Sistema Bancário 
Brasileiro.

Sistema de Gestão Aeroespacial

AS 9100D

É a norma da qualidade para Fabricantes de 
Aeronaves e seus fornecedores. Ela também pode ser 
considerada como uma oportunidade para melhoria 
da qualidade e redução de custos, pois enfatiza a 
prevenção de defeitos e a redução de variações e 
desperdícios na cadeia de fornecimento.

Sistema de Gestão Automotiva

IATF 16949

A norma IATF 16949 é mandatória para empressas 
que buscam fornecer às principais Montadoras de 
veículos do mundo e pode ser considerada como 
uma oportunidade para os fornecedores da indústria 
automotiva melhorarem a qualidade e reduzirem os 
custos, pois essa norma enfatiza a prevenção de 
defeitos e a redução de variações e desperdícios na 
cadeia de fornecimento.

Outras Normas que Certificamos:

ISO 27001 (Sistema de Gestão da Segurança da 
Informação), ISO 50001 (Sistema de Gestão da 
Energia), ISO 55001 (Sistema de Gestão de Ativos), SA 
8000 (Responsabilidade Social), SASSMAQ, Atuação 
Responsável, Selo ABIC, PROBARE, PED MM, 
entre outras.

Para mais informações:

ABS Quality Evaluations do Brasil Ltda

Alameda Araguaia, 2044 – Bloco 1 – Conjuntos 1203, 1204 e 1205—Alphaville Industrial – Barueri – SP 

São Paulo: (55 11) 2595 - 4202

Regional Nordeste/Salvador: (55 71) 98154-6286

Regional Sul/Porto Alegre: (55 51) 99170-4204


