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LÍDERES DE MERCADO

IRCA

Auditor Líder da
Qualidade ISO
9001:2015 IRCA

Carga horária OBJETIVOS
42 horas • Munir os participantes de conhecimento
em relação as Normas ISO Série 9000,
particularmente a ISO 9001:2015 no
processo de auditoria.
• Compreender as vantagens econômicas,
administrativas e operacionais de um Sistema
de Gestão da Qualidade, preparando as
empresas para realizar e receber auditorias
da Qualidade, seja de primeira, segunda ou
terceira.
• Ampliar a visão de um processo de auditoria
de certificação.
• Capacitar os prossionais na atuação como
Auditores Líderes baseado na norma
ISO 19011.
• Atualizado na norma ISO 9001:2015.
PÚBLICO ALVO
• Profissionais responsáveis por auditorias do
Sistema da Qualidade.
• Profissionais que desejam executar
auditorias de Segunda e terceira parte.

Auditor Líder de Sistema
de Gestão Ambiental
ISO 14001:2015 IRCA

IRCA

Carga horária
OBJETIVOS
42 horas
• Entender o processo de auditoria para a
norma ISO 14001:2015 e assuntos chave
ambientais, planejar uma auditoria de
acordo com os critérios.
• Planejar uma auditoria de acordo com os
critérios da ISO 19011.
• Executar uma auditoria do Sistema de Gestão
Ambiental com objetividade, agregando
melhorias.
• Entender as diferenças entre SGQ e SGA.
• Orientar sobre o relatório de auditoria
relevante, comunicar as constatações de
auditoria para as partes interessadas.
PÚBLICO ALVO
• Profissionais de empresas em processo de
implantação de um Sistema de Gestão
Ambiental ou já implantado e que buscam
fortalecer o SGA de forma eficiente ou para
avaliar seus provedores externos.
• Profissionais responsáveis por auditorias do
Sistema de Gestão Ambiental.
• Auditores internos para ampliar a visão do
processo de Certificação.
• Profissionais que desejam executar de
segunda e terceira parte.

LEGENDA ÍCONES
TREINAMENTO PRESENCIAL

TREINAMENTO IN-COMPANY

TREINAMENTO À DISTÂNCIA
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LÍDERES DE MERCADO

IRCA

Auditor Líder de SST ISO
45001:2018 - IRCA

Carga horária OBJETIVOS
42 horas • Apresentação da importância de uma Gestão
da Saúde e Segurança em qualquer tipos de
negócio.
• Conhecimento detalhado dos requisitos da
ISO 45001:2018.
• Conhecimento básico da Legislação de Saúde
e Segurança.
Conhecimento da documentação necessária
para o Sistema de Gestão de SST.
• Entender a importância do levantamento dos
perigos e riscos de SST.
• Entender e praticar os princípios de auditoria
de um SST e a diferença de inspeção de
Segurança.
• Formar auditores de SST conforme a ISO
45001:2018.
• Ampliar a visão sobre um SST, independente
de uma certificação.
PÚBLICO ALVO
• Profissionais que desejem entender o processo
de auditoria de SST.
• Profissionais que dsejem atuar como auditores
de segunda e terceira parte.
• Gestores responsáveis da área de Segurança
e Saúde.
• Técnicos e Engenheiros de Segurança do
Trabalho;.
• Auditores internos para ampliar a visão do
Processo de Certificação.

Auditor Líder de Sistema de
Gestão Integrado (ISO 9001:
2015, ISO 14001:2015 e
ISO 45001:2018) - RAC

Carga horária
OBJETIVOS
52 horas
• Compreender a integração e as diferenças
entre as normas de gestão ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.
• Compreender a base de auditoria pelas
normas ISO 19011 e ISO 17021.
• Ampliar a visão de equipes de auditores
para processo integrado.
• Executar com foco uma auditoria de gestão
integrada.
• Orientar para relatórios de auditoria claros,
concisos e relevantes.
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Formação de Auditores
Internos ISO 9001:2015
OBJETIVOS
Carga horária
•
Assessorar as empresas em processo de
24 horas
implantação do Sistema da Qualidade.
• Qualicar os prossionais para atuarem
como Auditores Internos do Sistema da
Qualidade na empresa e em provedores,
com base na ISO 19011.
• Disseminar o conceito de auditoria como
ferramenta gerencial na administração do
Sistema da Qualidade e na detecção de
oportunidades de melhoria.
• Atualizado com as mudanças da ISO
9001:2015.
PÚBLICO ALVO

PÚBLICO ALVO
• Empresas em processo de implantação de SGI.
• Empresas com sistemas implementados
buscando melhorias.
• Prossionais responsáveis por auditorias do
SGI.
• Prossionais que desejam executar auditorias
de segunda e terceira parte.

ISO 14001:2015
Interpretação e Implantação
OBJETIVOS
• Capacitar o participante na interpretação
e implantação dos requisitos da ISO
14001:2015.
• Proporcionar ao participante uma visão
abrangente sobre os conceitos,
fundamentos e princípios da Gestão
Ambiental.
PÚBLICO ALVO
• Prossionais que desejam implantar a ISO
14001:2015 nas suas organizações
independente da certificação.
• Prossionais e Estudantes que desejam
melhorar seus conhecimentos sobre a
ISO 14001:2015.
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RAC

Carga horária
16 horas

• Prossionais envolvidos no Sistema de
Gestão da Qualidade que deverão atuar
como auditores internos na empresa e em
fornecedores.
• Prossionais que tenham interesse em
aprender a auditar conforme as normas
ISO 9001:2015 e NBRISO 19011.

Auditor Interno de Gestão
Integrado SGI (ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015 e ISO
45001:2018)
Carga horária OBJETIVOS
40 horas • Capacitar ou reciclar auditores de Sistemas
Integrados de Gestão (Qualidade
Ocupacional), preparando-se para o
planejamento e execução de auditorias
internas.

ISO 9001:2015
Interpretação e Implantação
Carga horária
OBJETIVOS
Capacitar
o
participante
na
interpretação
e
16
horas
•
implantação dos requisitos da ISO
9001:2015.
• Proporcionar ao participante uma visão
abrangente sobre os conceitos, fundamentos
e os 7 princípios da Gestão da Qualidade
baseado na versão ocial da norma
ISO 9001:2015
PÚBLICO ALVO
• Empresas e Prossionais que desejam
implantar a ISO 9001:2015 nas suas
organizações.
• Prossionais e Estudantes que desejam
adquirir e melhorar seus conhecimentos
sobre a ISO 9001 em sua versão atualizada.

Auditor Líder ISO 50001:2011
Sistema de Gestão Eficiência
Energética IRCA
OBJETIVOS
• Os participantes irão compreender
através deste curso os benefícios da
ISO 50001, suas vantagens econômicas,
administrativas e operacionais,
preparando as empresas para a realização
e o recebimento de Auditorias de Gestão
da Energia.
• Preparar profissionais para atuar como
Auditores Líderes em Certificadoras.

IRCA

Carga horária
42 horas

PÚBLICO ALVO
• Empresas que irão iniciar ou estão implantando
um Sistema de Gestão da Energia.
• Profissionais responsáveis pelo Sistemas de
PÚBLICO ALVO
Gestão da Energia.
• Prossionais interessados em realizar auditorias • Consultores e Auditores que desejam ampliar
internas em Sistemas de Gestão Integrados.
sua área de atuação.
• Profissionais interessados em aprimorar SGI
implantado.
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SISTEMAS DE GESTÃO

Os treinamentos de Sistema de Gestão do Bureau Veritas
é dividido em alguns temas. Conheça abaixo os cursos
e os detalhes de cada um nas próximas páginas.
Qualidade
Qualidade Automotiva
Qualidade em Laboratórios
Meio Ambiente
Saúde e Segurança Ocupacional
Gestão Integrada
Eciência Energética
Segurança dos Alimentos
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QUALIDADE

ISO 9001:2015
Interpretação e Implantação
Carga horária
16 horas

OBJETIVOS
• Capacitar o participante na interpretação e
implantação dos requisitos da ISO
9001:2015.
• Proporcionar ao participante uma visão
abrangente sobre os conceitos, fundamentos
e os 7 princípios da Gestão da Qualidade
baseado na versão ocial da norma
ISO 9001:2015.
PÚBLICO ALVO
• Empresas e Prossionais que desejam
implantar a ISO 9001:2015 nas suas
organizações.
• Prossionais e Estudantes que desejam
adquirir e melhorar seus conhecimentos
sobre a ISO 9001 em sua versão atualizada.

IRCA

LEGENDA ÍCONES
TREINAMENTO PRESENCIAL

TREINAMENTO IN-COMPANY

TREINAMENTO À DISTÂNCIA
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Auditor Líder da Qualidade ISO
9001:2015 IRCA

Carga horária OBJETIVOS
42 horas • Munir os participantes de conhecimento
em relação as Normas ISO Série 9000,
particularmente a ISO 9001:2015 no
processo de auditoria.
• Compreender as vantagens econômicas,
administrativas e operacionais de um Sistema
de Gestão da Qualidade, preparando as
empresas para realizar e receber auditorias
da Qualidade, seja de primeira, segunda ou
terceira.
• Ampliar a visão de um processo de auditoria
de certificação.
• Capacitar os prossionais na atuação como
Auditores Líderes baseado na norma
ISO 19011.
• Atualizado na norma ISO 9001:2015.
PÚBLICO ALVO
• Profissionais responsáveis por auditorias do
Sistema da Qualidade.
• Profissionais que desejam executar
auditorias de Segunda e terceira parte.

Formação de Auditor
Interno ISO 9001:2015
OBJETIVOS
• Assessorar as empresas em processo de
implantação do Sistema da Qualidade.
• Qualicar os prossionais para atuarem
como Auditores Internos do Sistema da
Qualidade na empresa e em provedores,
com base na ISO 19011:2012.
• Disseminar o conceito de auditoria como
ferramenta gerencial na administração do
Sistema da Qualidade e na detecção de
oportunidades de melhoria.
• Atualizado com as mudanças da ISO
9001:2015.

Carga horária
24 horas

PÚBLICO ALVO
• Prossionais envolvidos no Sistema de
Gestão da Qualidade que deverão atuar
como auditores internos na empresa e em
fornecedores.
• Prossionais que tenham interesse em
aprender a auditar conforme as normas
ISO 9001:2015 e NBRISO 19011.

Upgrade para Auditor
Líder ISO 9001:2015 IRCA
OBJETIVOS
• Realizar uma atualização de conceitos
obtidos no curso que era baseado nas
versões 2000 e 2008 da ISO 9001.
• Obter conhecimento e técnicas para
realizar auditorias de primeira,
segunda e terceira parte considerando
a norma ISO 9001:2015.

Carga horária
16 horas

PÚBLICO ALVO
• Profissionais que já formados e aprovados
como Auditores Líderes da ISO 9001:2008
IRCA que desejam atualizar sua
qualificação e certificado para a
versão 2015 da norma.
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Upgrade para Auditores
Internos ISO 9001:2015
Carga horária OBJETIVOS
16 horas • Realizar a atualização de conceitos obtidos
no curso de auditor interno baseado na
versão 2008 da ISO 9001 para a versão 2015.
PÚBLICO ALVO
• Profissionais que já tenham cursado o Curso
de Formação de Auditores Interno da
ISO 9001:2008 e que desejam atualizar
sua qualificação e certificado para a
versão 2015 da norma

Gestão de Riscos na
ISO 9001:2015
Carga horária
16 horas

OBJETIVOS
• Entender o que é Gestão de Riscos e como
ela está relacionada a ISO 9001:2015.
• Saber como adaptar o seu atual Sistema
de Gestão e implementar a Gestão de
Riscos para atender a versão 2015.
PÚBLICO ALVO
• Especialistas, gerentes, coordenadores,
consultores, analistas e profissionais envolvidos
com Sistemas de Gestão da Qualidade

Gestor Líder da Qualidade
Carga horária
40 horas

OBJETIVOS
• Preparar profissionais para implementar,
certificar e manter Sistemas de Gestão da
Qualidade com base na ISO 9001.
• Permitir que profissionais demonstrem sua
competência no domínio dos requisitos da
ISO 9001 e de técnicas de implementação
da norma.
PÚBLICO ALVO
• Empresas e Profissionais que desejam
implementar a ISO 9001 nas empresas.
• Profissionais e Estudantes que desejam
aprofundar seus conhecimentos de um
sistema de gestão da qualidade.
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Mapeamento de processos e
melhoria contínua na ISO
9001:2015
OBJETIVOS
Carga horária
• Apresentar aos participantes: os meios para
16 horas
mapeamento de processos, gerenciamento
e melhoria contínua.
• Alinhar a visão de mapeamento de processo,
com o contexto da organização com base
na ISO 9001:2015.

Carga horária
16 horas

Gestão de Fornecedores

OBJETIVOS
• Conceituar sobre os aspectos relacionados
a reclamação de clientes, fornecendo
princípios e orientações para uma
organização implementar um processo
de tratamento das reclamações de clientes.
• Apresentar os requisitos normativos da
NBR ISO 10002:2005 - Satisfação do
Cliente - Diretrizes para o Tratamento de
Reclamações nas organizações.

Carga horária
8 horas

PÚBLICO ALVO
• Profissionais interessados em estruturar
empresas fornecedoras de serviços ou
produtos para o tratamento de reclamações
de clientes.

Auditoria de Fornecedor
Carga horária
16 horas

OBJETIVOS
• Desenvolver e implantar as atividades
relacionadas na conabilidade metrológica
dos equipamentos e instrumentos de
medição utilizados nos Sistemas de Gestão
da Qualidade ou outros.
• Capacitar os prossionais no gerenciamento
de recursos e serviços através da análise de
resultados de calibração/vericação.
PÚBLICO ALVO
• Gerentes e profissionais atuantes nas áreas
que integram Sistemas de Gestão.

Formação de Gestor da
Qualidade

PÚBLICO ALVO
• Prossionais envolvidos no SGQ que deverão
atuar como gestores da qualidade.

OBJETIVOS
• Apresentar as técnicas e práticas necessárias
para identicar as prioridades de seus
clientes, construir os questionários,
determinar o tamanho das amostras, além
da interpretação dos resultados.

Metrologia Aplicada aos
Sistemas de Gestão

PÚBLICO ALVO
• Profissionais responsáveis por fornecedores.
• Gerentes, supervisores, técnicos envolvidos na
avaliação do desempenho de organizações.

OBJETIVOS
• Compreender a série de normas ISO 9000;
Liderar projetos de implantação de Sistemas
de Gestão da Qualidade.
• Certicar e manter a certicação de Sistema
da Qualidade.
• Receber Auditorias externas e Auditorias de
clientes e outras partes interessadas.

Tratamento de Reclamações
de Clientes conforme NBR
ISO 10002:2005

PÚBLICO ALVO
• Prossionais responsáveis pela implantação
e manutenção de Sistemas de Gestão da
Qualidade.
• Prossionais interessados em desenvolver
metodologia para avaliar satisfação dos
clientes.

PÚBLICO ALVO
• Especialistas, gerentes, coordenadores,
consultores, analistas e prossionais envolvidos
com Sistemas de Gestão da Qualidade.

Carga horária
OBJETIVOS
16 horas
• Entender a importância da Gestão de
Fornecedores frente aos requisitos das normas
ISO 9001 e IATF 16949:2016, aprendendo a
estabelecer critérios e métodos para a seleção,
avaliação e desenvolvimento de fornecedores.
Referencia para outros Sistemas.

Satisfação de Clientes:
Pesquisas e Métodos
Alternativos

5S - Implantação e
Auditoria

Carga horária
40 horas
Carga horária
16 horas

OBJETIVOS
• Capacitar prossionais para implantação e
auditoria da metodologia 5S dentro da
organização.
PÚBLICO ALVO
• Prossionais que desejam adquirir
conhecimento para auditoria do sistema de
gestão organizacional segundo os conceitos
de 5S.

OBJETIVOS
• Entender os fundamentos sobre as auditorias
de fornecedor.
• Planejar, conduzir, relatar e acompanhar
resultados da auditoria para garantir que
os requisitos contratuais entre o fornecedor
e os clientes foram atendidos.

Carga horária
16 horas

PÚBLICO ALVO
• Profissionais interessados em estabelecer e
operar um programa de auditoria de
fornecedores como ferramenta fundamental
para o aperfeiçoamento dos sistemas de
gestão da qualidade.

Como Tratar Não Conformidades
OBJETIVOS
• Capacitar os participantes quanto ao
processo de análise e tratamento de não
conformidades, visando a condução de
ações corretivas e preventivas e
identicação das fontes de problemas ou
as oportunidades de melhorias.

Carga horária
16 horas

PÚBLICO ALVO
• Prossionais atuantes no Sistema de Gestão

Treinamentos - Bureau Veritas
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Ferramentas da Qualidade
Carga horária OBJETIVOS
8 horas • Apresentar o processo de análise para
identicação, e as técnicas de resolução de
problemas, das causas de deciências em
produtos e serviços.
• Permitir o desenvolvimento de procedimentos
nas empresas visando a condução de ações
corretivas e preventivas e a detectação das
fontes de problemas ou das oportunidades
de melhoria.
PÚBLICO ALVO
• Diretores, Gerentes, Supervisores e
Coordenadores atuantes em diversas áreas
interessados em conhecer ferramentas que
ajudam a promover o processo de melhoria
contínua dentro das organizações que
possuem Sistema de Gestão.

Gestor Líder de Cadeia
de Suprimentos
Carga horária OBJETIVOS
42 horas • Este curso desenvolve habilidades de
liderança para assegurar que os requisitos
das partes interessadas sejam atendidos em
toda a cadeia de suprimentos, desenvolver
estratégias para avaliar a capacidade da
cadeia de suprimentos, orientar e facilitar
as equipes de alta gerência na implantação
da liderança estratégica do gerenciamento da
cadeia de suprimentos.

Instalação e Soldagem de Tubos
e Conexões de Pead e Poliamida
OBJETIVOS
• Capacitar os profissionais para executar
a inspecionar instalações de Tubos e
Conexões de Polietileno e Poliamida.

Carga horária
16 horas

PÚBLICO ALVO
• Profissionais interessados em participar
da implantação de sistemas de polietileno
e poliamida nas áreas de distribuição de
gás, distribuição e adução de água e
transporte de esgoto sanitário sob pressão.

Formação de Auditores
Internos da ISO 19011:2018
OBJETIVOS
• Formar Auditores internos da ISO 19011
versão 2018.
• Atualizar os profissionais para atuarem
como Auditores Internos.

Carga horária
8 horas

PÚBLICO ALVO
• Profissionais envolvidos com programas
de Auditoria, Auditores e Auditores internos.

PÚBLICO ALVO
• Este curso é projetado para aqueles que
estão atualmente praticando a qualidade e
estão em, ou aspiram a liderança ou funções
de gerência sênior.
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QUALIDADE AUTOMOTIVA

IATF 16949:2016 Interpretação e Implementação
Carga horária OBJETIVOS
16 horas • Capacitar o participante na interpretação
e implantação dos requisitos da IATF
16949:2016.
• Proporcionar ao participante uma visão
abrangente sobre os conceitos, fundamentos
e princípios do Sistema de Gestão da
Qualidade Automotiva.
PÚBLICO ALVO
• Empresas e Profissionais que desejam
implantar a IATF 16949:2016 nas suas
organizações.
• Profissionais e Estudantes que desejam
adquirir e melhorar seus conhecimentos
sobre a IATF 16949:2016.

Auditor Líder da Qualidade
Automotiva - IATF 16949:2016
Carga horária
40 horas

OBJETIVOS
• Qualificar, reciclar ou formar auditores líderes
e auditores internos da qualidade automotiva,
conforme requisitos da Especificação Técnica
IATF 16949:2016, oferecendo conhecimentos
sobre as auditorias interna e externa.
PÚBLICO ALVO
•Profissionais responsáveis pela auditoria
de Sistema da Qualidade Automotiva,
interessados em implantar ou fazer a
manutenção do sistema.

VDA 6.3 - Auditoria de Processo

LEGENDA ÍCONES
TREINAMENTO PRESENCIAL

TREINAMENTO IN-COMPANY

TREINAMENTO À DISTÂNCIA

Carga horária
24 horas

OBJETIVOS
• Qualificar os profissionais para desempenhar
auditorias internas de processo na empresa e
em fornecedores com base na norma alemã
VDA 6.3.
Disseminar o conceito de auditoria como
ferramenta gerencial na administração do
Sistema de Gestão da Qualidade Automotiva
(VDA 6.1) para detecção de oportunidade
de melhoria.

Auditor Interno de Gestão da
Qualidade Automotiva - IATF
16949:2016
OBJETIVOS
• Assessorar as empresas no processo de
implantação do Sistema de Gestão da
Qualidade Automotiva.
• Qualicar os prossionais para atuarem
como Auditores do Sistema da Qualidade
Automotiva na empresa e em fornecedores;
• Disseminar o conceito de auditoria como
ferramenta gerencial na administração do
Sistema da Qualidade e na detecção de
oportunidade de melhoria.

Carga horária
24 horas

PÚBLICO ALVO
• Diretores, Gerentes, Técnicos e Auditores
Internos de Normas Automotivas (QS 9000,
EAQF, AVSQ94 e VDA-6-1) envolvidas com o
Sistema de Gestão da Qualidade da organização.

Core Tools - Ferramentas da
Qualidade Automotiva
OBJETIVOS
• Apresentar as principais ferramentas
automotivas e a sua relação com os
Requisitos IATF 16949.
• Apresentar os benefícios e as noções
básicas de aplicação das ferramentas
automotivas.
• Orientar equipes quanto ao uso e a
implantação de ferramentas automotivas
na organização.

Carga horária
24 horas

PÚBLICO ALVO
•Coordenadores da Qualidade, gerentes,
engenheiros, técnicos e especialistas da
área que integram o Sistema de Gestão da
Qualidade.

PÚBLICO ALVO
• Colaboradores de qualquer área de atuação.
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QUALIDADE EM LABORATÓRIOS

ISO 17025:2005 - Interpretação
e Implantação da Gestão
da Qualidade em Laboratórios
Carga horária
16 horas

OBJETIVOS
• Capacitar os prossionais para o
desenvolvimento do Sistema da Qualidade
para os serviços de análises,
ensaios ou manutenção/calibração, como
prestador de serviço interno ou externo;
Qualicar as empresas para requererem a
acreditação (ou credenciamento) junto a
órgãos competentes para serviços de
metrologia e/ou ensaios.
PÚBLICO ALVO
• Profissionais envolvidos com a
implantação e desenvolvimento
do Sistema de Gestão da Qualidade
em Laboratórios.

Auditoria Interna de Gestão da
Qualidade em Laboratórios
ISO/IEC 17025:2005
OBJETIVOS
Carga horária
• Assessorar as empresas em processo de
24 horas
implementação do Sistema da Qualidade em
Laboratórios ISO/IEC 17025.
• Qualificar os profissionais para atuarem
como Auditores Internos do Sistema da
Qualidade em Laboratórios na empresa e
em fornecedores.
• Disseminar o conceito de auditoria como
ferramenta gerencial na administração
do Sistema da Qualidade na detecção de
oportunidades de melhoria.

PÚBLICO ALVO
• Diretores, Gerentes, Engenheiros, Técnicos e
Especialistas que irão atuar como auditores
internos da qualidade em laboratórios.

LEGENDA ÍCONES
TREINAMENTO PRESENCIAL

TREINAMENTO IN-COMPANY

TREINAMENTO À DISTÂNCIA
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Treinamento
Bureau Veritas

MEIO AMBIENTE

ISO 14001:2015
Interpretação e Implantação
Carga horária
16 horas

OBJETIVOS
• Capacitar o participante na interpretação
e implantação dos requisitos da ISO
14001:2015.
• Proporcionar ao participante uma visão
abrangente sobre os conceitos,
fundamentos e princípios da Gestão
Ambiental.
PÚBLICO ALVO
• Prossionais que desejam implantar a ISO
14001:2015 nas suas organizações
independente da certificação.
• Prossionais e Estudantes que desejam
melhorar seus conhecimentos sobre a
ISO 14001:2015.

Formação de Auditores
Internos ISO 14001: 2015
Carga horária OBJETIVOS
24 horas •Assessorar as empresas em processo de
implantação do Sistema de Gestão
Ambiental versão 2015.
•Qualificar ou atualizar os profissionais
para atuarem como Auditores Internos
do Sistema de Gestão Ambiental na
empresa e em fornecedores.
• Disseminar o conceito de auditoria como
ferramenta gerencial na administração do
Sistema de Gestão Ambiental e na
detecção de oportunidades de melhoria.
•Fornecer subsídios para auditar o
atendimento à Legislação Ambiental aplicável.

LEGENDA ÍCONES
TREINAMENTO PRESENCIAL

TREINAMENTO IN-COMPANY

TREINAMENTO À DISTÂNCIA
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PÚBLICO ALVO
• Profissionais envolvidos no Sistema de Gestão
Ambiental que deverão atuar como auditores
internos na empresa e em fornecedores.
• Profissionais que tenham interesse em
aprender a auditar conforme as normas ISO
14001:2015 e NBRISO19011:2002.

Auditor Líder de Sistema de
Gestão Ambiental ISO
14001:2015 IRCA

IRCA

Carga horária
OBJETIVOS
42 horas
• Entender o processo de auditoria para a
norma ISO 14001:2015 e assuntos chave
ambientais, planejar uma auditoria de
acordo com os critérios.
• Planejar uma auditoria de acordo com os
critérios da ISO 19011.
• Executar uma auditoria do Sistema de Gestão
Ambiental com objetividade, agregando
melhorias.
Entender as diferenças entre SGQ e SGA;
• Orientar sobre o relatório de auditoria
relevante, comunicar as constatações de
auditoria para as partes interessadas.
PÚBLICO ALVO
• Profissionais de empresas em processo de
implantação de um Sistema de Gestão
Ambiental ou já implantado e que buscam
fortalecer o SGA de forma eficiente ou para
avaliar seus provedores externos.
• Profissionais responsáveis por auditorias do
Sistema de Gestão Ambiental.
• Auditores internos para ampliar a visão do
processo de Certificação.
• Profissionais que desejam executar de
segunda e terceira parte.

Upgrade Auditor Líder
ISO 14001:2015 IRCA
OBJETIVOS
• Realizar uma atualização de conceitos
Carga horária
obtidos no curso anteriormente baseado
16 horas
na versão 2004 da ISO 14001.
• Obter conhecimento e técnicas para realizar
auditorias de primeira, segunda e terceira
parte considerando a nova versão da norma
ISO 14001:2015.
PÚBLICO ALVO
• Profissionais que já formados como Auditores
Líderes da ISO 14001:2004 que desejam
atualizar sua qualificação e certificados para
a nova versão da norma.

Treinamentos - Bureau Veritas
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MEIO AMBIENTE

Upgrade Auditor Interno
ISO 14001:2015
Carga horária OBJETIVOS
16 horas •Realizar a atualização de conceitos obtidos
no curso de auditor interno baseado na
versão 2004 da ISO 14001 para a
versão 2015.
PÚBLICO ALVO
• Profissionais que já tenham cursado o Curso
de Formação de Auditores Interno da
ISO 14001:2004 e que desejam atualizar
sua qualificação e certificado para a
versão 2015 da norma.

Gerenciamento de Resíduos
Sólidos
Carga horária OBJETIVOS
16 horas • Orientar a implantação de um programa de
Gerenciamento de Resíduos de forma eficaz.
• Avaliar as opções a de reduzir, reutilizar e
reciclar os materiais utilizados e descartados
do processo.
• Considerar as alternativas visando custo e
benefício, e aplicação legal.
PÚBLICO ALVO
• Prossionais responsáveis do SGA.
• Profissionais envolvidos no planejamento da
gestão de resíduos da organização.

Identificação e Avaliação
de Aspectos e Impactos
Ambientais
OBJETIVOS
• Apresentar os conceitos de aspectos e
impactos ambientais e sua importância
como elementos de referência para
estrutura do Sistema de Gestão Ambiental.
• Fornecer metodologia para identificação
de aspectos e impactos ambientais
associados às atividades.

Carga horária
8 horas

PÚBLICO ALVO
• Profissionais envolvidos com a implantação
do Sistema de Gestão Ambiental nas
organizações.

ANP 43 - Sistema de
Gerenciamento de
Segurança Operacional
OBJETIVOS
• Apresentar e interpretar os requisitos da
Resolução ANP nº 43, de Dezembro de
2007, aplicáveis a todas as instalações de
perfuração, produção, armazenamento
e transferência de petróleo e gás natural.
• Permitir aos participantes a possibilidade
de realizar uma análise crítica de uma
instalação, para adequação a este requisito
legal.

Carga horária
16 horas

PÚBLICO ALVO
• Gestores e facilitadores de Sistema de Gestão
em SMS.
• Operadores de unidades offshore (perfuração,
produção, transferência e armazenamento de
petróleo e gás natural).
• Auditores que necessitam conhecer a resolução.
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SAÚDE E SEGURANÇA
OCUPACIONAL

Treinamento
Bureau Veritas

ISO 45001:2018
Interpretação e Implantação
Carga horária
16 horas

OBJETIVOS
• Proporcionar ao participante uma visão
abrangente sobre os conceitos, fundamentos
e princípios do Sistema de Gestão de Saúde
e Segurança.
• Permitir aos participantes a compreensão dos
requisitos da ISO 45001:2018, e a discussão
sobre a implantação desses requisitos.
• Atualizado com comparação com a NBR
18.801(Norma Nacional para Gestão da
Segurança e Saúde).
PÚBLICO ALVO
• Prossionais que desejam implantar a
ISO 45001:2015 nas suas organizações.
• Prossionais e Estudantes que desejam
melhorar seus conhecimentos sobre gestão de
segurança e saúde, baseada na ISO 45001:
2015.
• Empresas que possuam ações e programas de
SST implantados e desejam uma certificação
ou modelo ISO 45001:2015.

IRCA

Carga horária
16 horas

LEGENDA ÍCONES
TREINAMENTO PRESENCIAL

TREINAMENTO IN-COMPANY

TREINAMENTO À DISTÂNCIA
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Upgrade Auditor Líder do
Sistema de Gestão da SST
ISO 45001:2018
OBJETIVOS
• Realizar uma atualização da qualificação
obtida no curso de formação de auditores
líderes IRCA, anteriormente baseado na
norma OHSAS 18001:2007.
• Obter conhecimento e técnicas para realizar
auditorias de primeira, segunda e terceira
parte considerando a nova norma
ISO 45001:2018.
PÚBLICO ALVO
• Profissionais já formados como Auditores
Líderes da OHSAS 18001:2007 (IRCA) que
desejam atualizar sua qualificação e
certificados para a nova norma
ISO 45001:2018.

Auditor Líder do Sistema de
Gestão da Saúde e Segurança
ISO 45001:2018 - IRCA

IRCA

OBJETIVOS
• Apresentação da importância de uma Gestão
da Saúde e Segurança em qualquer tipos de
negócio.
• Conhecimento detalhado dos requisitos da
ISO 45001:2018.
• Conhecimento básico da Legislação de Saúde
e Segurança.
Conhecimento da documentação necessária
para o Sistema de Gestão de SST.
• Entender a importância do levantamento dos
perigos e riscos de SST.
• Entender e praticar os princípios de auditoria
de um SST e a diferença de inspeção de
Segurança.
• Formar auditores de SST conforme a ISO
45001:2018.
• Ampliar a visão sobre um SST, independente
de uma certificação.

Carga horária
42 horas

PÚBLICO ALVO
• Profissionais que desejem entender o processo
de auditoria de SST.
• Profissionais que dsejem atuar como auditores
de segunda e terceira parte.
• Gestores responsáveis da área de Segurança
e Saúde.
• Técnicos e Engenheiros de Segurança do
Trabalho.
• Auditores internos para ampliar a visão do
Processo de Certificação.

Auditoria Interna do Sistema
de Gestão da Saúde e Segurança
ISO 45001:2018
OBJETIVOS
• Capacitar ou reciclar auditores de Sistemas
de Gestão de Segurança e Saúde
Ocupacional, preparando-se para o
planejamento e execução de auditorias
internas ou em fornecedores.

Carga horária
24 horas

PÚBLICO ALVO
• Profissionais de Segurança e Saúde.
• Gestores e consultores de Sistema de
Gestão SST.

Treinamentos - Bureau Veritas
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SAÚDE E SEGURANÇA
OCUPACIONAL

Upgrade Auditor Interno
da ISO 45001:2018
Carga horária OBJETIVOS
16 horas • Realizar a atualização de conceitos obtidos
no curso de auditor interno baseado norma
OHSAS 18001:2007 para a ISO 45001:2018.
PÚBLICO ALVO
• Profissionais que já tenham cursado o Curso
de Formação de Auditores Internos OHSAS
18001:2007 e que desejam atualizar sua
qualificação e certificado para a
ISO 45001:2018.

ISO 45001:2018
Upgrade para a nova versão
Carga horária OBJETIVOS
8 horas • A norma OHSAS 18001:2007 foi substituída
pela ISO 45001:2018, e teve profundas
alterações em seu conteúdo. O curso visa
prover aos participantes conhecimento sobre
a estrutura da norma ISO 45001:2018
publicada em Março/2018, muni-los de
conhecimento sobre as principais mudanças
em relação a OHSAS 18001:2007 e fornecer
informações importantes sobre o seu processo
de transição
PÚBLICO ALVO
• Especialistas, gerentes, coordenadores,
consultores,analistas, auditores internos e
demais profissionais envolvidos com Sistemas
de Gestão da Saúde e Segurança do Trabalho

Gestão de Emergências

Análise Avançada de Riscos
OBJETIVOS
• Apresentar aos participantes as técnicas e
metodologia estruturadas para elaborar
análise de riscos de suas atividades.
• Disseminar o conceito prevencionista
através do reconhecimento dos riscos
de instalações e processos, bem como
a importância do trabalho em equipe.

Carga horária
8 horas

PÚBLICO ALVO
• Técnicos de Segurança, supervisores,
gerentes e todos os colaboradores de
uma organização que estejam envolvidos
com reconhecimento e análise de riscos.

PÚBLICO ALVO
• Profissionais de Segurança e Meio Ambiente
Gestores, brigadistas e colaboradores que
apoiam a implantação um programa de
resposta à emergências.

Análise de Riscos e Análise
de Acidentes & Incidentes
em SSO e Meio Ambiente
OBJETIVOS
• Apresentar os principais conceitos para o
entendimento da finalidade das técnicas
de análise de risco e possibilidade de
sua utilização na área de segurança
e saúde e ocupacional. Familiarizar os
participantes com a aplicação da APR.
• Análise Preliminar de Risco conforme
orientado pela norma ISO 45001:2018.
PÚBLICO ALVO
• Profissionais atuantes na área, estudantes
e interessados na capacitação para análise
de riscos e perigos dos diversos
ramos industriais e da área de serviços.

Carga horária OBJETIVOS
16 horas • Qualicar os prossionais envolvidos nas
áreas de Saúde, Segurança e Meio Ambiente
para o planejamento de ações em
emergências.
• Apoiar a implantação de Sistemas de Gestão
de Saúde, Segurança e Meio Ambiente
(ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015).

Análise de Acidentes
e Incidentes em SSO
e Meio Ambiente
Carga horária
8 horas

Carga horária OBJETIVOS
8 horas • Apresentar aos participantes o processo de
identicação e análise de acidentes e incidentes
de meio ambiente, saúde e segurança
ocupacional (MASSO).
• Entender o tratamento dos mesmos por meio
da utilização de técnicas de solução de
problemas com ferramentas práticas, objetivas
e ecazes.
• Proporcionar aos participantes condições para
desenvolver procedimentos para a condução
de ações preventivas e corretivas.
• Proporcionar visão para detectar fontes de
problemas ou oportunidades de melhoria.
PÚBLICO ALVO
• Profissionais atuantes na área, estudantes e
interessados na capacitação para análise
de acidentes e incidentes dos diversos
ramos industriais e da área de serviços.
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GESTÃO INTEGRADA

Sistema de Gestão Integrado
ISO 9001:2015, ISO 14001:
2015 e ISO 45001:2018
Carga horária OBJETIVOS
24 horas • Apresentação dos Sistemas de Gestão
Integrado, direcionado à ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.
PÚBLICO ALVO
• Profissionais interessados em conhecer
os requisitos para a implantação de um
Sistema de Gestão Integrado.

Sistema de Gestão Integrado
ISO 9001:2015, ISO 14001:
2015 e ISO 45001:2018
(NOTURNO)
Carga horária
24 horas

OBJETIVOS
• Apresentação dos Sistemas de Gestão
Integrado, direcionado à ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.
PÚBLICO ALVO
• Profissionais interessados em conhecer os
requisitos para a implantação de um SGI.
*Apenas para o RJ.

Auditor Interno do Sistema de
Gestão Integrado SGI (ISO
9001:2015, ISO 14001:2015 e
ISO 45001:2018)
LEGENDA ÍCONES
TREINAMENTO PRESENCIAL

TREINAMENTO IN-COMPANY

TREINAMENTO À DISTÂNCIA
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Carga horária
40 horas

OBJETIVOS
• Capacitar ou reciclar auditores de Sistemas
Integrados de Gestão (Qualidade, Meio
Ambiente e Segurança Ocupacional),
preparando-se para o planejamento e
execução de auditorias internas.
PÚBLICO ALVO
• Profissionais interessados em realizar
auditorias internas em Sistemas de Gestão
Integrados.

Formação de Representantes
da Direção de Sistemas de
Gestão Integrados
Carga horária
OBJETIVOS
24 horas
• Preparar profissionais para atuarem como
Representantes da Direção, apresentando
os fundamentos e conceitos envolvidos na sua
atuação, suas atribuições, responsabilidades,
operação de aspectos chaves do Sistema de
Gestão, além de apresentar as principais regras
utilizadas pelos organismos de certificação de
acordo com a ISO 17021.
PÚBLICO ALVO
Gestores, coordenadores, representantes de
Organizações que assumem a função de RD
interessados em conhecer os requisitos de
suas atribuições para auxiliar na implantação
e manutenção de um SGI.

Auditor Líder de Sistema de
Gestão Integrado ISO 9001:
2015, ISO 14001:2015 e
ISO 45001:2018 - RAC
OBJETIVOS
• Compreender a integração e as diferenças
entre as normas de gestão ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.
• Compreender a base de auditoria pelas
normas ISO 19011 e ISO 17021.
• Ampliar a visão de equipes de auditores
para processo integrado.
• Executar com foco uma auditoria de gestão
integrada.
• Orientar para relatórios de auditoria claros,
concisos e relevantes.

RAC

Carga horária
52 horas

PÚBLICO ALVO
• Empresas em processo de implantação de SGI;
• Empresas com sistemas implementados
buscando melhorias.
• Prossionais responsáveis por auditorias do
SGI.
• Prossionais que desejam executar auditorias
de segunda e terceira parte.

Treinamentos - Bureau Veritas
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GESTÃO INTEGRADA

Formação de Auditor Interno
do Sistema de Gestão Integrado
ISO 9001:2015, ISO 14001:
2015 e ISO 45001:2018
Carga horária OBJETIVOS
40 horas • Capacitar ou reciclar auditores de Sistemas
Integrados de Gestão (Qualidade, Ambiental
e Saúde e Segurança Ocupacional),
preparando-os para o planejamento e
execução de auditorias internas.
PÚBLICO ALVO
• Profissionais interessados em realizar
auditorias internas em Sistemas de Gestão
Integrados.

Formação de Auditor Interno
do Sistema de Gestão Integrado
ISO 9001:2015, ISO 14001:
2015 e ISO 45001:2018
(NOTURNO)

Gestor Líder do Sistema de
Gestão Integrado ISO 9001:2015
ISO 14001:2015 e ISO 45001:
2018
OBJETIVOS
• Compreender a série de normas.
• Liderar projetos de implantação de
sistemas de gestão da qualidade.
• Certificar e manter a certificação de
Sistema da Qualidade.
• Receber Auditorias externas e Auditorias
de fornecedores.

Carga horária
40 horas

PÚBLICO ALVO
• Profissionais envolvidos no Sistema de
Gestão Integrado que deverão atuar
como gestores.
• Profissionais que tenham interesse em
aprender a auditar conforme as
normas ISO 9001, ISO 14001 e
ISO 45001 e NBR ISO19011.

Carga horária OBJETIVOS
40 horas • Capacitar ou reciclar auditores de Sistemas
Integrados de Gestão (Qualidade, Ambiental
e Saúde e Segurança Ocupacional),
preparando-os para o planejamento e
execução de auditorias internas.
PÚBLICO ALVO
• Profissionais interessados em realizar
auditorias internas em Sistemas de Gestão
Integrados.
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

ISO 50001:2011 - Sistema de
Gestão de Eficiência Energética
Interpretação e Implantação
Carga horária
16 horas

IRCA

Carga horária
42 horas

LEGENDA ÍCONES
TREINAMENTO PRESENCIAL

TREINAMENTO IN-COMPANY

Auditor Interno ISO 50001:2011
Sistema de Gestão da Eficiência
Energética

OBJETIVOS
OBJETIVOS
• Proporcionar aos participantes a compreensão • Preparar o participante para entendimento
da norma com a visão de auditor.
dos benefícios da implantação de um Sistema
Despertar sobre as vantagens econômicas,
•
de Gestão da Energia e o impacto sobre a
operacioanis e administrativas dando base
eficiência energética de suas organizações.
aos processos de auditoria de primeirae
• Instrumentar os participantes para
segunda parte.
implantarem um Sistema de Gestão de
• Capacitar participantes para realizar as
Energia compatível com a ISO 50001:2011.
auditorias internas e receber auditorias
das partes interessadas.
PÚBLICO ALVO
• Profissionais interessados em conhecer os
PÚBLICO ALVO
requisitos da ISO 50001:2011 e os benefícios
Representantes e empresas que irão iniciar
•
da implantação de um Sistema de Gestão de
ou estão implantando um Sistema de
Energia.
Gestão da Energia.
• Profissionais responsáveis pela auditoria de
Sistemas de Gestão da Energia em suas
organizações.

Carga horária
24 horas

Auditor Líder ISO 50001:2011
Sistema de Gestão Eficiência
Energética IRCA
OBJETIVOS
• Os participantes irão compreender
através deste curso os benefícios da
ISO 50001:2011, suas vantagens econômicas,
administrativas e operacionais,
preparando as empresas para a realização
e o recebimento de Auditorias de Gestão
da Energia.
• Preparar profissionais para atuar como
• Auditores Líderes em Certificadoras.
PÚBLICO ALVO
• Empresas que irão iniciar ou estão implantando
um Sistema de Gestão da Energia.
• Profissionais responsáveis pelo Sistemas de
Gestão da Energia.
• Consultores e Auditores que desejam ampliar
sua área de atuação.

TREINAMENTO À DISTÂNCIA
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SEGURANÇA DOS ALIMENTOS

ISO 22000:2018 - Interpretação
do Sistema de Gestão da
Segurança de Alimentos
Carga horária
16 horas

OBJETIVOS
• Interpretar os requisitos da norma ISO
22000:2018 e fornecer diretrizes para
sua implantação.
• Visualizar a compatibilidade da ISO
22000:2018 com outras normas ISO;
Fornecer uma visão geral da certificação.
PÚBLICO ALVO
• Profissionais de empresas da cadeia
produtiva de alimentos que necessitam
implantar ou aperfeiçoar o Sistema de
Gestão e Segurança de Alimentos.

FSSC 22000 - Interpretação e
Implantação
Carga horária
24 horas

OBJETIVOS
• Interpretar os requisitos da norma ISO
22000:2005 e fornecer diretrizes para
sua implantação.
• Proporcionar ao participante uma visão
abrangente sobre os conceitos, fundamentos,
e os princípios de um Sistema de Gestão FSC
22000:2005.
PÚBLICO ALVO

LEGENDA ÍCONES

• Gestores e profissionais que necessitam
implantar ou auditar o Sistema de Gestão
de Segurança de Alimentos.

FSSC 22000 - Formação
de Auditores Internos
OBJETIVOS
• Desenvolver habilidades como auditor
interno para um Sistema FSSC 22000.
• Revisar os conceitos fundamentais e as
técnicas de auditorias para um Sistema
de Gestão FSSC 22000.
• Conhecer os conceitos base para a
formulação e avaliação de um Sistema de
Gestão FSSC 22000.
• Apresentar os critérios de qualificação
(competência) dos auditores internos.
• Conhecer a estrutura e a importância
da redação de Não Conformidades
e os relatórios de auditoria.

Carga horária
24 horas

PÚBLICO ALVO
• Gestores e profissionais que necessitam
implantar ou auditar o Sistema de Gestão
de Segurança de Alimentos nas empresas de
alimentos, bebidas, insumos e embalagens.

HACCP (APPCC)
Interpretação e Implantação
OBJETIVOS
• Qualificar profissionais da cadeia produtiva
de alimentos para uso da ferramenta
APPCC, baseado nos princípios da
norma referência.

Carga horária
16 horas

PÚBLICO ALVO
• Profissionais da área de produção, qualidade
e/ou segurança de alimentos em organizações
pertencentes à cadeia produtiva de alimentos.

TREINAMENTO PRESENCIAL

TREINAMENTO IN-COMPANY

TREINAMENTO À DISTÂNCIA
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SEGURANÇA DOS ALIMENTOS

Auditor Interno HACCP
(APPCC)
Carga horária OBJETIVOS
24 horas • Qualificar profissionais da cadeia produtiva
de alimentos para desempenhar auditorias
internas de um Sistema APPCC, baseado
nos princípios da norma referência.
• Disseminar o conceito de auditoria como
ferramenta gerencial na administração
do Sistema APPCC para detecção de
oportunidade de melhoria.

IFS Alimentos v 6.1 e
Formação de Auditor Interno
OBJETIVOS
• Conhecer e compreender a Norma IFS
Alimentos e suas exigências para
certificação de empresas processadoras
de produtos alimentícios.
• Capacitar colaboradores das empresas
fabricantes de produtos alimentícios para
a execução de auditorias internas.

Carga horária
24 horas

PÚBLICO ALVO
PÚBLICO ALVO
• Profissionais da área de produção, qualidade
e/ou segurança de alimentos em organizações
pertencentes à cadeia produtiva de alimentos.

Interpretação da BPF
Boas Práticas de Fabricação
Carga horária OBJETIVOS
8 horas • Disseminar o conceito sobre a implementação
das boas práticas de fabricação nas industrias
da cadeia produtiva de alimentos.
PÚBLICO ALVO
• Profissionais da área de produção, qualidade
e/ou segurança de alimentos em organizações
pertencentes à cadeia produtiva de alimentos.

• Fomados em Engenharia de alimentos,
tecnologia de alimentos, química, biologia
ou farmácia, medicina veterinária, nutrição
ou em área com conhecimentos em ciência
e tecnologia de alimentos.

Lei FSMA: Controles Preventivos
para a Produção de Alimentos
Seguros
OBJETIVOS
• Entender os requisitos da FSMA tendo
as competências necessárias como
profissional Qualificado em Controles
Preventivos de Segurança dos Alimentos.
• Familiarizar-se com os requisitos e
terminologias estabelecidas pelo FSMA
em relação ao Plano de Segurança de
Alimentos.
• Implementar um Plano de Segurança
de Alimentos efetivo, que vai além do
cumprimento dos regulamentos para
a proteção dos consumidores e o
cumprimento dos requisitos de exportação
para o mercado dos EUA.

Carga horária
20 horas

PÚBLICO ALVO
• Profissionais que trabalham com Sistemas
de Segurança de Alimentos nas empresas
de processamento de alimentos, em
especial as empresas que exportam para
os Estados Unidos.
• Profissionais de empresas que possuem
Planos de Segurança de Alimentos com
enfoque nos riscos que desejam reavaliar
os planos de HACCP e outros sistemas de
gestão de segurança.
• Consultores e auditores.
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RISCOS CORPORATIVOS

Auditor Líder em Sistema de
Gestão da Segurança da
Informação ISO 27001:2013
OBJETIVOS
Carga horária
42 horas • Obter conhecimento e técnicas para realizar
auditorias de primeira, segunda e terceira
parte de um Sistema de Gestão da Segurança
da Informação, utilizando as diretrizes da
ISO 19011:2018 e os requisitos da ISO 17021.
• Capacitar profissionais para realização de
auditorias em sistemas de gestão da
segurança da informação, baseados na
ISO 27001:2013.
PÚBLICO ALVO
• Profissionais de empresas que necessitam
auditar e avaliar seu sistema de gestão da
Segurança da Informação.
• Profissionais que busquem capacitação para
auditar fornecedores de TI.
• Profissionais responsáveis por auditorias do
Sistema da Segurança da Informação.
• Profissionais que desejam executar auditorias
de segunda e terceira parte.

Proteção de Dados Pessoais
LGPD
OBJETIVOS
Carga horária
• Proporcionar ao participante uma visão
16 horas
abrangente sobre os conceitos e implicações
da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
na aquisição, classificação, armazenamento
e utilização de dados pessoais.
• Capacitar o participante na interpretação
da Norma Técnica Bureau Veritas de Proteção
de Dados Pessoais para o atendimento
a LGPD.
PÚBLICO ALVO
• Empresas e profissionais que atuam coletando,
armazenando e/ou utilizando dados pessoais
de funcionários, fornecedores, clientes,
consumidores em geral.
• Profissional responsável pela gestão de
dados pessoais e segurança da informação.

LEGENDA ÍCONES
TREINAMENTO PRESENCIAL

TREINAMENTO IN-COMPANY

TREINAMENTO À DISTÂNCIA
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GESTÃO DE RISCO DO NEGÓCIO

ISO 19600:2014 - Interpretação
e Implantação do Sistema de
Gestão de Compliance
OBJETIVOS
Carga horária
16 horas • Interpretar os requisitos da norma
ISO 19600:2014.
• Fornecer diretrizes de como utilizar os
requisitos desta Norma, para melhorar
continuamente a Sistema de Gestão de
Compliance na organização.
• Desenvolver a capacidade de implementar
os requisitos da norma através da execução
dos exercícios de fixação, bem como, a
explanação de fatos e experiências por
parte do instrutor.
PÚBLICO ALVO
• Empresas e Profissionais que desejam
implementar a ISO 19600:2014 nas suas
organizações.
• Profissionais e Estudantes que desejam
adquirir conhecimentos sobre a ISO 19600
e em como fazer o gerenciamento de
conformidades.

Compliance e Governança
Corporativa
OBJETIVOS
Carga horária
16 horas • Proporcionar aos participantes conhecimentos
teóricos e práticos sobre Governança
Corporativa, Compliance e Ética nas empresas,
visando sempre a geração de valor nos
negócios, a gestão de riscos e a melhoria
na cultura organizacional.

LEGENDA ÍCONES
TREINAMENTO PRESENCIAL

TREINAMENTO IN-COMPANY

TREINAMENTO À DISTÂNCIA
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PÚBLICO ALVO
• Profissionais de diferentes níveis hierárquicos,
que pretendem atuar ou que já atuam direta
ou indiretamente na área de governança,
risco e compliance, em diferentes
organizações e atividades.

Formação de Auditores Internos
de Compliance e Antissuborno
OBJETIVOS
• Formar profissionais para atuar como
Auditores Internos de Compliance e
Antissuborno, auditando sistemas
implantados, disseminando o conceito de
auditoria como ferramenta gerencial na
administração de Sistemas de Gestão e
na detecção de oportunidades de melhoria.

Carga horária
32 horas

PÚBLICO ALVO
• Interessados em atuar como auditores internos
das normas ISO de Compliance Antissuborno
e, também, manter, monitorar e melhorar
sistemas de gestão baseados nessas normas.

ISO 37001:2016 - Interpretação
e Implantação do Sistemas de
Gestão Antissuborno
OBJETIVOS
• Apoiar as organizações a combaterem o
suborno por meio de uma cultura de
integridade, transparência e conformidade
com as leis e regulamentações aplicáveis,
com os requisitos definidos pela ISO 37001
e pela própria organização, por meio de
políticas e procedimentos adequados para
tratar com os riscos relativos ao suborno.
• Capacitar o participante na interpretação e
implementação dos requisitos da
ISO 37001:2016.
• Proporcionar ao participante uma visão
abrangente sobre os conceitos, fundamentos
e princípios da Gestão Antisuborno.

Carga horária
16 horas

PÚBLICO ALVO
• Empresas que objetivam demonstrar para as
autoridades, investidores, fornecedores,
colaboradores e a sociedade em geral de que
a organização está, de fato, comprometida
em adotar controles eficazes para combater o
suborno em todas as suas formas.
• Empresas e Profissionais que desejam
implementar a ISO 37001:2016 nas suas
organizações.
• Profissionais que desejam adquirir e melhorar
seus conhecimentos sobre a ISO 37001:2015.
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ISO 31000:2018 - Implantação
da Gestão de Riscos nas
Organizações
Carga horária OBJETIVOS
16 horas • Entender os princípios da Gestão de Riscos;
• Conhecer a terminologia da gestão de riscos
e da ISO 31000:2009.
• Reconhecer os benefícios da ISO 31000:2009
e a integração com outras normas de
gestão.
• Compreender a estrutura da gestão de
riscos de acordo com a ISO 31000:2009.
• Saber como criar e utilizar modelos típicos
de gestão de risco.
PÚBLICO ALVO
• Profissionais atuantes na Gestão de Riscos
e outros Profissionais interessados em saber
como a ISO 31000:2009 pode induzir o
processo de melhoria do processo de Gestão
de Risco na sua organização.
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ISO 55000
Gestão de Ativos
OBJETIVOS
• Proporcionar ao participante conhecimento
e uma visão abrangente sobre os conceitos,
terminologias, fundamentos, estruturas,
elementos e princípios da Gestão de
Ativos ISO 55000.
• Reconhecer os benefícios da Gestão
de Ativos.

Carga horária
16 horas

PÚBLICO ALVO
• Profissionais que atuam nas áreas de
manutenção, produção, planejamento,
segurança e demais profissionais que
atuam em áreas relacionadas.
• Administradores, Engenheiros,
Consultores, Diretores e Gerentes
envolvidos em Gestão de Ativos ou
interessados em conhecer e introduzir
a ISO 55000 em suas organizações.
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FERRAMENTAS DE GESTÃO

Gerenciamento de Riscos
nos Sistemas de Gestão
OBJETIVOS
Carga horária
8 horas • Entender o conceito de pensamento baseado
em risco, aplicado as normas de gestão.
• Conhecer os fatores a serem considerados
para determinação do contexto, partes
interessadas e seu relacionamento com
a gestão de riscos organizacionais.
PÚBLICO ALVO
• Especialistas, gerentes, coordenadores,
consultores,analistas e profissionais
envolvidos com Sistemas de Gestão
(Qualidade, Meio Ambiente e SST).

OBJETIVOS
Carga horária
• Apresentar o processo de análise para
24 horas
identificação, e as técnicas de resolução
de problemas, das causas de deficiências
em produtos e serviços.
• Permitir o desenvolvimento de procedimentos
nas empresas visando a condução de ações
corretivas e preventivas e a detecção das
fontes de problemas.
• Desenvolver o uso de ferramentas digitais
para o uso de ferramentas para resolução
de problemas.

Gestão de Processos

PÚBLICO ALVO
• Gerentes, Supervisores, Coordenadores e
profissionais atuantes no processo de melhoria
da qualidade.

OBJETIVOS
Carga horária
24 horas • Apresentar aos participantes de uma maneira
conceitual e prática os conceitos para
gerenciamento e mapeamento de processos.
• Conhecer os conceitos envolvidos na
construção de objetivos e indicadores de
processos úteis e relevantes.
PÚBLICO ALVO
• Especialistas, gerentes, coordenadores,
consultores, analistas e profissionais
envolvidos com Sistemas de Gestão.

Planejamento Estratégico

LEGENDA ÍCONES
TREINAMENTO PRESENCIAL

TREINAMENTO IN-COMPANY

TREINAMENTO À DISTÂNCIA
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Ferramentas Digitais para
Soluções de Problemas

OBJETIVOS
Carga horária
16 horas • Apresentar os conceitos e as ferramentas
necessárias para desenvolver, de forma
estruturada, o planejamento estratégico de
uma organização.
PÚBLICO ALVO
• Gestores e profissionais responsáveis pelos
resultados operacionais da organização ou
pelo planejamento estratégico ou pelos
sistemas de gestão; consultores;
administradores de empresas; profissionais
interessados em Planejamento Estratégico
ou que desejam se especializar nesta área.

Balanced Scorecard e Indicadores
Chave de Processo
OBJETIVOS
• Apresentar os conceitos e as ferramentas
necessárias para descrever o planejamento
estratégico de uma organização através do
Balanced Scorecard.
• Estabelecer os indicadores associados ao
Balanced Scorecard.
• Fornecer orientações sobre como estruturar
indicadores chave de processo
(Key Process Indicators - KPI´s).

Carga horária
16 horas

PÚBLICO ALVO
• Gestores e profissionais atuantes em
planejamento estratégico e em sistemas
de gestão; empreendedores, consultores,
empresários, gerentes, diretores, profissionais
interessados em aprofundar seu conhecimento
em Balanced Scorecard.

Treinamentos - Bureau Veritas
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Plano de Negócios
Carga horária OBJETIVOS
16 horas • Apresentar os conceitos e as ferramentas
necessárias para o desenvolvimento de um
Plano de Negócios da organização.
PÚBLICO ALVO
• Gestores; empreendedores; administradores
de empresas; consultores; interessados em
desenvolvimento de um Plano de Negócios
ou que desejam se especializar nesta área.

Formação em Lean
Manufacturing
Carga horária OBJETIVOS
40 horas • Preparar o aluno para reconhecer um dos
mais poderosos Sistemas de Gestão de
Processos. Entender os benefícios do processo
de redução de desperdícios.
• Capacitar o profissional para compreender e
identificar oportunidades de melhoria em
processos aplicando as ferramentas Lean.
PÚBLICO ALVO
• Funcionários de todos os níveis hierárquicos,
desde a gerência até os líderes operacionais
envolvidos nos processos de serviços da
organização (RH, Vendas, Programação,
Finanças, Suprimentos, etc. e de suporte
(Logística, Qualidade, Manutenção,
Almoxarifados, etc.)
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Business Model CANVAS
OBJETIVOS
• Apresentar os conceitos para utilização
da ferramenta CANVAS e sua aplicação
na descrição do plano de negócios de
uma organização.

Carga horária
8 horas

PÚBLICO ALVO
• Gestores e profissionais atuantes em
planejamento estratégico,
empreendedores, empresários, consultores,
gerentes e diretores, profissionais
interessados em aprofundar seu
conhecimento na técnica CANVAS.

Formação Green Belt
Six Sigma
OBJETIVOS
• Preparar o profissional para reconhecer
e analisar oportunidades para uso da
Metodologia Seis Sigma.
• Entender os benefícios de possuir um
Método Científico de Solução de Problemas.
• Capacitar o profissional para coordenar
projetos e equipes de trabalho.

Carga horária
40 horas

Formação Black Belt
Six Sigma
Carga horária OBJETIVOS
48 horas • Preparar o profissional para reconhecer e
analisar oportunidades para uso da
Metodologia Seis Sigma.
• Entender os benefícios de possuir um
Método Científico de Solução de Problemas.
• Capacitar o profissional para coordenar
projetos macros de melhoria.
• Capacitar o profissional para se tornar um
coaching de projetos e equipes.
PÚBLICO ALVO
• Gestores de processos de todas as áreas da
empresa, tais como: Áreas de Administração;
Área de Engenharia; Áreas de Produção;
Áreas de Suprimento; Áreas de Logística e
outras. Esta carga horária e programa
considera público com formação em
Green Belt.

Formação em Lean Service
OBJETIVOS
Carga horária
• Preparar o aluno para reconhecer o mais
32 horas
poderoso sistema de Gestão de Processos.
• Entender os benefícios de possuir um
Método Científico de Solução de problemas.
• Capacitar o aluno para reconhecer
oportunidades de aplicação das ferramentas
Lean na área de serviços.
PÚBLICO ALVO
• Funcionários de todos os níveis hierárquicos,
desde a gerência até os líderes operacionais
envolvidos nos processos de serviços da
organização (RH, Vendas, Programação,
Finanças, Suprimentos, etc. e de suporte
(Logística, Qualidade, Manutenção,
Almoxarifados, etc.).

PÚBLICO ALVO
• Gestores de processos de todas as áreas
da empresa, tais como: Áreas de
Administração; Área de Engenharia;
Áreas de Produção; Áreas de Suprimento;
Áreas de Logística e outras.
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OFICINAS PRÁTICAS

Não conformidades e Ações
Corretivas (Sistema de Gestão
da Qualidade)
OBJETIVOS
Carga horária
8 horas • Entender os conceitos e terminologias utilizadas
no registro e tratativa de não conformidades.
• Utilizar adequadamente as ferramentas para
determinação de causas raízes, com o uso de
exercícios e estudos de caso.
• Determinar adequadamente ações de correção
e ações corretivas, com o uso de exercícios e
estudos de caso.
• Avaliar a eficácia da ações estabelecidas.
PÚBLICO ALVO
• Especialistas, gerentes, coordenadores,
consultores, analistas, auditores internos e
demais profissionais envolvidos com
Sistemas de Gestão da Qualidade.

Não conformidades e Ações
Corretivas (SGI)
Carga horária
8 horas

LEGENDA ÍCONES
TREINAMENTO PRESENCIAL

Carga horária
8 horas
TREINAMENTO IN-COMPANY

TREINAMENTO À DISTÂNCIA
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Não conformidades e Ações
Corretivas (Sistema de Gestão
Ambiental)
OBJETIVOS
• Entender os conceitos e terminologias
utilizadas no registro e tratativa de não
conformidades.
• Utilizar adequadamente as ferramentas
para determinação de causas raízes, com o
uso de exercícios e estudos de caso.
• Determinar adequadamente ações de
correção e ações corretivas, com o uso de
exercícios e estudos de caso.
• Avaliar a eficácia da ações estabelecidas.

Carga horária
8 horas

PÚBLICO ALVO
• Especialistas, gerentes, coordenadores,
consultores, analistas, auditores internos e
demais profissionais envolvidos com Sistemas
de Gestão Ambiental.

Não conformidades e Ações

OBJETIVOS
Corretivas (Sistema de Gestão
• Entender os conceitos e terminologias
utilizadas no registro e tratativa de não
SST)
conformidades.
OBJETIVOS
Carga horária
• Utilizar adequadamente as ferramentas para
determinação de causas raízes, com o uso de • Entender os conceitos e terminologias utilizadas 8 horas
exercícios e estudos de caso.
no registro e tratativa de não conformidades.
• Determinar adequadamente ações de correção • Utilizar adequadamente as ferramentas para
e ações corretivas, com o uso de exercícios e
determinação de causas raízes, com o uso de
estudos de caso.
exercícios e estudos de caso.
• Avaliar a eficácia da ações estabelecidas.
• Determinar adequadamente ações de correção
e ações corretivas, com o uso de exercícios e
PÚBLICO ALVO
estudos de caso.
• Especialistas, gerentes, coordenadores,
• Avaliar a eficácia da ações estabelecidas.
consultores, analistas, auditores e profissionais
envolvidos com Sistemas de Gestão.
PÚBLICO ALVO
• Especialistas, gerentes, coordenadores,
consultores, analistas, auditores internos e
Investigação de Incidentes
demais profissionais envolvidos com
Sistemas de Gestão da Saúde e Segurança
OBJETIVOS
do Trabalho.
• Entender os conceitos e terminologias
utilizadas na investigação de incidentes
de SST e MA.
• Utilizar adequadamente as ferramentas
para determinação de causas raízes, com
o uso de exercícios e estudos de caso.
• Determinar adequadamente ações de
correção e ações corretivas, com o uso
de exercícios e estudos de caso.
• Avaliar a eficácia da ações estabelecidas.
PÚBLICO ALVO
• Profissionais envolvidos com Sistemas de
Gestão da SST e Meio Ambiente.

Treinamentos - Bureau Veritas

46

Treinamento
Bureau Veritas

TREINAMENTOS DO SEU JEITO
Uma experiência completa para sua empresa
O Bureau Veritas oferece treinamentos customizados para sua empresa,
de forma que o conhecimento possa ser focado, elevando o nível de
perfomance da equipe.
Neste tipo de treinamento, a empresa poderá mesclar temas, adaptar
conteúdos, escolher diferentes tipos de materiais, definir carga horária,
entre outros.
Nós do Bureau Veritas acreditamos no valor de um treinamento
que é desenvolvido de acordo com a essência de cada empresa e
para isso contamos com uma equipe altamente qualificada para
oferecer o melhor para sua equipe.

ISO
9001
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Gestão de
Riscos

FSSC
22000
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