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Formação em Engenharia
Química pelo Instituto
Superior Técnico.
Pós- graduação em
Engenharia da Qualidade.
Mais de 20 anos de
experiência em Gestão de
Projetos Industriais, Lean
Manufacturing, etc, com
projetos implementados
em toda a Europa.
Especialista em otimização
de processos industriais,
melhoria de fluxos
interdepartamentais e
implementação de projetos
LEAN.

Desenvolvido pela Indústria Automóvel Alemã, o VDA 6.3 é um
referencial que define um processo standard para auditorias de
processo para avaliação e melhoria dos processos de introdução
de novos produtos e de produção. 
   

Revisto em 2016, o referencial foi reestruturado para acomodar
as alterações das normas ISO9001, IATF 16949 e os requisitos
específicos dos clientes da indústria automóvel.
   

O referencial pode ser usado por qualquer organização, quer
para auditorias internas ao processo, quer para avaliação de
fornecedores (potenciais ou existentes).

Adquirir  conhecimentos e competências técnicos/
práticos sobre a metodologia e critérios estabelecidos
pelo referencial VDA 6.3 -auditoria de processo, numa
dinâmica de melhoria contínua e de garantia da
conformidade dos requisitos dos clientes e legais, e de
melhoria de desempenho operacional e de gestão.

VDA 6.3 – AUDITORIA
DE PROCESSO

AO FREQUENTAR A FORMAÇÃO IRÁ:

DESTINATÁRIOS
Técnicos e Chefias intermédios.
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"Formação
especializada,

atualizada e
perfeitamente
enquadrada na

realidade
operacional da sua

empresa!"

Interpretar e aplicar os requisitos da VDA 6.3
Utilizar adequadamente o sistema de pontuação VDA 6.3
Avaliar os resultados da auditoria de acordo com os critérios
estabelecidos pelo VDA 6.3.

Ao participar nesta acção, o formando será capaz de: 

OBJETIVOS 
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CONTEÚDOS ABORDADOS

Relação IATF 16949 - VDA 6.1 e a VDA 6.3;
Modelo da tartaruga de apoio à sistematização e avaliação de
risco de processos.

  Visão geral do VDA 6.3;
Análise e Avaliação de Potencial (P1);
Análise dos elementos de processo de P2 a P7.

Sistema de classificação e critérios de pontuação.

 1. Enquadramento da Auditoria de Processo VDA 6.3 - 3ºEd (2016)
   

2. Interpretação dos requisitos referenciados no VDA 6.3

 
3. Avaliação e apresentação de resultados


