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Novidades Qualipp Abr/13
Qualipp teve um ótimo mês
de Março. O site já acumulou
7500 visitas desde o seu
lançamento em Set/12 e
ainda está surpreendendo
seus leitores.
Em
março, o Qualipp
recebeu
seu
quinto
colaborador.
Renato
Mariante de Souza será
apresentado a você na
próxima
página
deste
Boletim.
Qualipp

analisou

algumas

estatísticas de visitas de
Março e percebe-se que há
centenas de leitores fazendo
download
de
planilhas.
"Nossos arquivos do Excel
são simples e podem tornar
o trabalho mais fácil e com
maior qualidade, acrescenta
Faccini." Os Arquivos de
Suporte
podem
ser
encontrados através do link e
baixados
gratuitamente.
"Temos a intenção de
entregar uma planilha com
cada artigo, diz Faccini."

Qualipp
também
está
buscando profissionais da
indústria de Petróleo para
escrever um artigo sobre a
qualidade e os negócios do
Petróleo. Se você está
interessado ou conhece
alguém que gostaria de
colaborar, por favor entre em
contato pelo e-mail abaixo:
contato@qualipp.com.
Boa leitura!

Artigo 10 – Processo de Avaliação de Fornecedores
"De acordo com a
freqüência e rigor na
sua execução, tornase uma ferramenta
altamente preventiva,
capaz de agregar
valor e representa
uma
vantagem
competitiva para a
organização."
Renato Mariante de
Souza

O artigo 10 tem informações
valiosas sobre Processo de
Avaliação de Fornecedor,
que é um passo importante
para as empresas que
pretendem ter uma produção
robusta e rentável.
Empresas voltadas para a
melhoria da qualidade de
seus produtos e processos,
visando a excelência em seu
mercado, estão sempre à
procura
de
novas
ferramentas e tecnologias
que podem alavancar seus
resultados.
Assim,
o
investimento em processos
preventivos, tais como uma

avaliação
padronizada
sistemática de fornecedores,
pode contribuir positivamente
neste contexto.
A cadeia de suprimentos
tem um forte impacto sobre o
negócio
de
qualquer
organização, mesmo
as
empresas com excelente
nível de desempenho e
qualidade. Devido a isso, é
extremamente
importante
implementar um processo
para avaliar os fornecedores.
Esta sistemática agrega
valor para a organização e
os ganhos podem ser
facilmente medidos.

Um processo consistente de
avaliação de fornecedores é
composto por cinco etapas
bem
definidas:
seleção,
planejamento,
execução,
monitoramento
e
documentação.
O artigo 10 entrega mais
informações
sobre
o
Processo de Avaliação de
Fornecedores. Clique no link
e leia mais sobre isto na
Qualipp.
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Qualipp.com no Linkedin
Se você é um usuário do
LinkedIn, você pode conectarse
ao
Qualipp.com.
"Atualmente estamos usando
Linkedin
como
uma
plataforma para ampliar a
rede e seguidores do Qualipp,
diz Fabiano Faccini, fundador
do site". Qualipp.com faz um
grande esforço para torná-lo
visível para muitos membros s
do
Linkedin.
"Estamos

estabelecendo
conexões
principalmente
com
profissionais das áreas de
Processo e Qualidade de
todo o mundo", diz Fabiano
Faccini. Na mesma direção,
Qualipp está se juntando à
grupos do Linkedin como
ASQ,
6Sigma,
Grátis
Qualidade, Melhorias de
Produto e Processo, e que
publica as novidades e

distribui a informação de
650,000 membros. Todos os
arquivos, artigos, boletins e
notícias criadas no site são
publicados
através
de
ligações Linkedin e grupos.

Programa de Colaboradores Qualipp
Qualipp aumentou o número
de colaboradores neste mês
de março. O Engenheiro de
Qualidade Renato Mariante
de Souza se juntou a viagem
ao conhecimento do Qualipp.
Renato tem certificações
ASQ - CQE, ASQ - CQPA e
CSSBB e Renato foi um dos
finalistas do John Deere 6
Sigma
Business
Improvement Conference.

Hoje em dia, Qualipp já é
suportado
por
cinco
colaboradores
que
compartilham
informações
de
alta
qualidade
e
experiências com nossos
leitores. "Nosso plano é
aumentar em 60% o número
de colaboradores até o final
deste ano, diz Fabiano”.
Acesse o link e conheça

Assine a Newsletter Qualipp
Já está disponível a opção
para se inscrever para
receber
o
Newsletter
Qualipp.
A inscrição é simples e
requer apenas 1 min para
que você escreva o seu email e envie-o para o nosso
banco de dados.
O Newsletter Qualipp mensal
tem a intenção de comunicar
aos nossos leitores o que
aconteceu no mês anterior e

outras ideias planejadas para
Qualipp.
Junte-se à viagem de
conhecimento com Qualipp.
Assine o Newsletter Qualipp.

mais sobre os colaboradores
do Qualipp.

