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Nossos serviços completos de diligenciamento ajudam 
a evitar atrasos e garantir o cumprimento das condições 
contratuais e especificações, bem como dos códigos e 
normas internacionais aplicáveis.

Nossos especialistas acompanham ativamente os prazos 
e o cronograma de fabricação para ajudá-lo a atingir prazos 
definidos de projeto e garantir que equipamentos, materiais e 
componentes cheguem no lugar certo, no momento certo.

Inspecionamos fabricantes e avaliamos seus planos de 
produção e capacidade de fabricação. Nossa gama completa 
de serviços de diligenciamento ajuda você a garantir que a 
entrega final seja feita dentro do prazo.

 � Apoio e acompanhamento de projetos  
Suporte abrangente ao longo de toda a cadeia de 
fornecimento, incluindo o acompanhamento das principais 
etapas e dos prazos dos projetos.

 � Auditorias de qualidade 
Avaliação do potencial de produção e qualidade do fornecedor 
antes da realização de um pedido.

 � Controle de produção 
Monitoramento do progresso da produção, cronograma de 
fabricação, carga de trabalho dos fornecedores e identificação 
de áreas de atenção. 

 � Relatório de progresso 
Verificação das condições contratuais e do estado real do 
projeto.

 � Diligenciamento em campo 
Inspeção no local por terceiros, suporte ao projeto e revisão 
do status real do pedido.

 � Diligenciamento documental 
Monitoramento do progresso do pedido em etapas 
específicas do projeto.

À medida que os processos de manufatura e cadeia de suprimentos se tornam mais 
complexos e competitivos, a aquisição, gestão e coordenação de projetos internacionais 
provam ser cada vez mais desafiadores. Nosso serviço de diligenciamento agrega valor aos 
seus projetos através da inspeção dos fabricantes e avaliação dos planos e capacidade de 
produção da manufatura.
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GARANTA A ENTREGA EM TEMPO HÁBIL COM SERVIÇOS 
DE DILIGENCIAMENTO PARA CADA PROJETO

http://www.tuv.com
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Serviços de valor agregado ao longo da 
cadeia de suprimentos 

Não importa em que setor você atua - nossos serviços 
de inspeção dão suporte aos clientes durante a aquisição, 
produção, embarque e instalação. Ajudamos você a selecionar 
fornecedores qualificados, assegurar a qualidade dos 
materiais e componentes e evitar atrasos na entrega. Nossos 
especialistas auditam, inspecionam ou verificam de acordo 
com seus planos de controle, suas especificações ou códigos 
e normas internacionais aplicáveis. Também asseguramos o 
transporte, embarque e desembarque seguro e correto em 
qualquer local para garantir que você receba mercadorias e 
materiais adequados e sem danos. Por fim, supervisionamos e 
monitoramos todas as atividades do canteiro de obras.

Serviços especializados para várias indústrias 

Com a nossa contínua troca global de experiências e 
cooperação permanente com várias instituições técnicas 
e científicas, nossos especialistas possuem elevados 
conhecimentos técnicos e uma vasta experiência na prestação 
de serviços. Os nossos serviços de inspeção de terceira parte 
podem apoiar o planejamento e gestão do projeto para o 
cliente, garantindo assim a entrega final dentro do prazo.

Principais vantagens 

A TÜV Rheinland oferece serviços completos de 
diligenciamento:
 � Suporte total no cumprimento do seu compromisso com as 
necessidades do cliente e prazos de construção;

 � Apoio no cumprimento das etapas estabelecidas;
 � Identificação rápida de ameaças e gargalos graças à agilida-
de nas visitas;

 � Reconhecimento e eliminação de desvios críticos na fase 
inicial;

 � Prevenção de atrasos nas entregas e consequentes 
sanções;

 � Prevenção a longo prazo do capital social;
 � Confiabilidade e integridade da empresa.

®
 T

Ü
V,

 T
U

E
V 

e 
TU

V 
sã

o 
m

ar
ca

s 
re

gi
st

ra
da

s.
 T

od
o 

e 
qu

al
qu

er
 u

so
 d

es
sa

s 
m

ar
ca

s 
re

qu
er

 p
er

m
is

sã
o.

Sobre a TÜV Rheinland

A TÜV Rheinland é líder mundial em serviços de inspeção 
independente, fundada em 1872. Nossos especialistas 
inspecionam equipamentos, produtos e serviços técnicos, 
supervisionam projetos e ajudam a moldar processos para 
empresas. 
 
Desde 2006, a TÜV Rheinland é membro do Pacto Global 
das Nações Unidas para promover a sustentabilidade e 
combater a corrupção.

Nossa experiência - seu benefício

Décadas de experiência tornaram a TÜV Rheinland uma 
reconhecida prestadora de serviços de inspeção industrial, 
incluindo serviços de diligenciamento. Fabricantes e 
fornecedores se beneficiam de nossos abrangentes 
serviços de diligenciamento ao longo de toda a fase de 
produção, abrangendo uma perfeita coordenação de 
procedimentos com todos os fornecedores, identificação 
oportuna de ameaças e gargalos, e prevenção de atrasos 
nas entregas e penalidades correspondentes.
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