
SERVIÇOS INDUSTRIAIS - INSPEÇÕES DE FORNECEDORES

A maneira mais conveniente e econômica de garantir a 
qualidade do produto e o cumprimento das especificações 
é realizar inspeções no local de fabricação. 

Nossos especialistas verificam se os produtos, 
equipamentos e elementos de instalação encomendados 
estão de acordo com suas necessidades e expectativas 

estabelecidas, levando em consideração os regulamentos 
da indústria, especificações gerais e outros requisitos. 

Nós o apoiamos com serviços de inspeção abrangentes ao 
longo de toda a cadeia de fornecimento. A detecção precoce de 
problemas de qualidade permite a mitigação de problemas antes 
do embarque e evita custos desnecessários.

CONDUZIMOS A INSPEÇÃO DE FABRICAÇÃO 
JUNTO AOS SEUS FORNECEDORES

Nossa experiência - seu benefício

Com base em nossa longa história e vasta experiência 
adquirida em projetos internacionais em mais de 60 países, 
temos conhecimento especializado em garantir a qualidade 
de equipamentos industriais, máquinas, componentes, 
produtos e materiais em todo o mundo. 

Trabalhamos em equipes multidisciplinares e possuímos uma 
ampla gama de acreditações. Economize tempo e esforço 
e beneficie-se de nosso portfólio abrangente, de nossa 
presença mundial e de nossas soluções one-stop-shop.

www.tuv.com

A fabricação moderna pode ser logisticamente complexa. Oferecemos serviços convenientes de 
inspeção no local de produção antes do envio e entrega.

Seus benefícios
 
Os serviços de inspeção de fornecedores da TÜV Rheinland 
garantem:
 � Transparência total em relação à qualidade do equipamento 
adquirido.

 � Documentação da qualidade das mercadorias e dos 
processos de fabricação.

 � Confiança no cumprimento das normas aplicáveis por parte 
de fornecedores e subcontratados.

 � Melhor confiabilidade e competitividade, identificando 
gargalos e pontos fracos na produção e evitando atrasos ou 
aumento dos custos do projeto.
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SERVIÇOS INDUSTRIAIS - INSPEÇÕES DE FORNECEDORES

Sobre a TÜV Rheinland

A TÜV Rheinland é líder mundial em serviços de inspeção independente, fundada em 1872. Nossos especialistas inspecionam 
equipamentos técnicos, produtos e serviços, 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.

TÜV Rheinland Serviços Industriais
info@br.tuv.com 
www.tuv.com

Apoio extensivo em toda a sua cadeia de 
fornecimento
 
Fornecedores e subcontratados estão geralmente em diferentes 
países e até mesmo em diferentes continentes, o que dificulta a 
supervisão dos processos de fabricação por parte dos clientes. 
Nós inspecionamos os bens e materiais adquiridos para verificar 
o cumprimento das normas e regulamentos da indústria. Além 
disso, avaliamos a qualidade do produto, a disponibilidade e a 
competência do fornecedor. 

Serviços relacionados à expedição

Oferecemos serviços abrangentes de inspeção de fornecedores 
durante todo o embarque, em especial, inspeção pré-embarque 
(PSI) e inspeção durante a carga/descarga. Ao fornecer um 
relatório de PSI, garantimos que os equipamentos, componentes 
e documentações estão em conformidade com os requisitos do 
contrato. A inspeção durante a carga/descarga confirma que 
os produtos estão suficientemente embalados, prontos para o 
transporte, e que chegarão de acordo com os termos de qualidade 
especificados contratualmente.  

Assegurar a qualidade e o desempenho dos 
produtos encomendados

Além disso, podemos garantir a qualidade do produto com 
testes de aceitação de fábrica, garantia de qualidade, controle de 
qualidade e testes de material. Asseguramos que o equipamento 
tenha um desempenho adequado sob uma série de condições 
previsíveis antes de deixar a fábrica. Apoiamos seu projeto 
provando a qualidade de seu equipamento ou componentes 
encomendados. 

De olho nos seus fornecedores

Também avaliamos os fornecedores com nossos serviços de 
avaliação de fornecedores. Estes serviços incluem auditoria de 
equipamentos industriais, máquinas, componentes, materiais 
e outros produtos destinados à compra. Nossos especialistas 
são altamente experientes e capazes de fornecer soluções 
personalizadas com base em suas necessidades comerciais. 
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