ASSESSORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE
GESTÃO DA QUALIDADE, CONFORME ABNT NBR ISO 9001
E ASSESSORIA EM SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO ISO
9001, ISO 14001 e OHSAS 18001

Hall Consult

➢Produtos/ Serviços: Consultoria, Assessoria,
Auditoria Interna e Treinamentos.
➢ISO 9001; ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 8000, SA
8000, entre outras
➢Mais de 450 Empresas atendidas, nos mais variados
ramos de segmento, sempre obtendo êxito nas
Certificações contratadas.
➢Equipe Multifuncional, composta de Profissionais
altamente qualificados e constantemente treinados.

Experiência de mais de 30 anos

A Hall Consult, é uma das pioneiras, em nosso país, na Assessoria,
Consultoria, Auditoria Interna e Treinamentos em Sistemas de Gestão.
Para garantir a qualidade dos serviços prestados, tomamos como base
os seguintes princípios:
I – Conhecimento Técnico Total dos assuntos abordados (Consultores);
II – Adequação do Ambiente de Trabalho, tornando possível a
Implantação, sem restrições (Pessoal do Cliente);
III – Metodologia adequada, desenvolvida ao longo de mais de Trinta
anos de experiência (Consultores);
IV – Supervisão e/ ou Execução de todos os Trabalhos de nossa carteira,
pela Direção.
A execução dos Serviços, com a Qualidade adequada, no prazo
estabelecido e nas condições comerciais previamente definidas, é
assegurada contratualmente.

Abordagem sistêmica da qualidade
A qualidade atua de maneira
•
•
•
•
•

Estruturada
Organizada
Planejada
Coordenada
Orientadora de
decisões e ações

ISO – International Organization for Standardization
-ISO Significado: Igual em Grego
•Isóbaro = Igual + Pressão = Mesma Pressão
•Isósceles = Dois lados iguais
•Isocromático = Coloração uniforme
-ISO = Organismo Internacional, constituído
de mais de 175 Países, que emite Normas Técnicas

Representante da ISO no Brasil = ABNT (Associação Brasileira
de Normas Técnicas

Certificação
Após o período em que uma Empresa busca se adequar
aos Requisitos de uma Norma, devemos receber a visita
de uma Empresa Certificadora
Exemplos:
-ABS – American Bureau of Shipping (EUA)
-TÜV Rheinland (Alemanha)
-RINA – Registro Italiano Navale (Itália)
-BV – Bureau Veritas (França)
-Fundação Vanzolini (Brasil)
-SGS (Suiça)
Validade dos Certificados – 3 Anos
Avaliações periódicas (6 meses ou anuais)
•A Certificadora deve ser contratada
paralelamente a nossos serviços

Relacionamento das normas de sistemas de gestão

ISO 9001 – Sistema de Gestão da Qualidade
Estabelece requisitos que auxiliam a melhoria dos processos
internos, a maior capacitação dos colaboradores, o monitoramento
do ambiente de trabalho, a verificação da satisfação dos clientes,
colaboradores e fornecedores, num processo contínuo de melhoria
do sistema de gestão da qualidade. Aplicam-se a campos tão
distintos quanto materiais, produtos, processos e serviços.
A adoção das normas ISO é vantajosa para as organizações uma
vez que lhes confere maior organização, produtividade e
credibilidade - elementos facilmente identificáveis pelos clientes,
aumentando a sua competitividade nos mercados nacional e
internacional. Os processos organizacionais necessitam ser
verificados através de auditorias externas independentes

ISO 14001 – Sistema de Gestão Ambiental
A ISO 14001 é uma norma internacionalmente reconhecida que
define o que deve ser feito para estabelecer um Sistema de
Gestão Ambiental (SGA) efetivo.
A norma é desenvolvida com objetivo de criar o equilíbrio entre a
manutenção da rentabilidade e a redução do impacto ambiental;
OHSAS 18001 – Sistema de Gestão de Saúde e Segurança
Ocupacional
A OHSAS 18001 é uma norma para os Sistemas de Gestão de
Segurança e Saúde Ocupacional voltadas para empresas que se
preocupam com a preservação da integridade, segurança e saúde
dos seus colaboradores de forma responsável.

SA 8000 – Sistema de Gestão da Responsabilidade Social
A SA 8000 é uma norma internacional que define os requisitos
referentes as práticas sociais do emprego por fabricantes e seus
fornecedores. A SA 8000 é reconhecida mundialmente como a
norma mais aplicável ao ambiente de trabalho, e pode ser auditada
em qualquer porte de organização, em qualquer localidade
geográfica e setor industrial.
Estabelecendo padrões que governam os direitos dos
trabalhadores, a SA 8000 adota acordos internacionais existentes,
incluindo as Convenções Internacionais do Trabalho, Convenção
das Nações Unidas pelos Direitos da Criança e na Declaração
Universal dos Direitos Humanos.

Principais Benefícios

Satisfação dos
Clientes

Melhoria do
Desempenho

Com o Sistema de
Gestão, a Lógica da
Amazônia terá
procedimentos internos
consistentes e objetivos
para medir a Satisfação
de seu Cliente e agir
sempre que um
problema for detectado.

“O que não pode ser
medido não pode ser
melhorado” - diante desta
filosofia, trabalharemos
com a criação e
manutenção dos
indicadores de
desempenho dos
principais processos da
Empresa

Imagem Corporativa
A maior contribuição é a
melhoria dos aspectos
comportamentais de
todos os níveis da
Organização. Que serão
percebidos: pelos
Colaboradores,
Parceiros, Clientes e
Comunidade onde está
inserido.

Continuação Benefícios
Benefícios da certificação:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maior aceitação no mercado;
Credibilidade;
Organização e melhoria dos processos;
Redução de custos com retrabalho,
perdas, desperdícios e inspeções.
Maior motivação dos Colaboradores
Melhorias Contínuas
Melhor Comunicação Interna e Externa
Adequação da Gestão Ambiental
Adequação da Saúde e Segurança dos
Colaboradores

Outros Serviços
- Estruturação Organizacional de Empresas/ Planejamento Estratégico
- Terceirização de Gerenciamento de Sistemas, atuando como Representante da Direção
(RD) e Coordenador Interno
- Implementação de Sistema 5S/ 10S
- Implementação de CEP – Controle Estatístico de Processo
- Implementação de Sistemas de Produtividade, como Kanban e JIT – Just in Time
- Implementação de MASP – Método de Análise e Solução de Problemas/ FMEA
- Implementação de 6 SIGMA
-Implementação de outras técnicas como QDF – Quality Function
Deployment, Benchmarking, Análise e Engenharia de Valor
- Treinamentos diversos “in company”

Alguns Clientes

* Lista de Cliente que prestamos serviços em
www.hallconsult.com.br

Hall Consult
“Desenvolvimento, Crescimento, Sustentabilidade, Aumento de
Resultados e Parceria de Negócios através de Assessoria Especializada,
Consultoria, Treinamentos e Auditorias Internas de Sistemas de Gestão”

www.hallconsult.com.br
Atenciosamente,
Carlos Guilherme Hallai
+55 11 97284-0645
Diretor Técnico/ Comercial
Hall Consult/ Qualitymaxx

