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GESTÃO DE FORNECEDORES AMBIENTAIS 

 

OBJETIVO: 

O curso de gestão de fornecedores ambientais é voltado para profissionais e estudantes 

da área ambiental-industrial. O objetivo é capacitar o participante nos conceitos 

fundamentais necessários ao planejamento, execução e avaliação dos resultados de um 

programa de gestão de fornecedores ligados à área ambiental. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

 Módulo 1 – Introdução e Conceitos Fundamentais 

• Legislação Básica e o conceito de co-responsabilidade 

• A importância da avaliação de fornecedores 

• Custos x Vulnerabilidades 

• Casos Clássicos de Danos Ambientais Causados por Resíduos 

• A NBR ISO 14.001 e a avaliação de fornecedores 

 Módulo 2 – Planejando a avaliação 

• Identificando os fornecedores 

• Quantificação de Impacto Potencial e a Priorização da Avaliação 

• Seleção do tipos de avaliação 

• Estudos de Casos 

 Módulo 3 – Gestão de Fornecedores 

• Desenvolvimento de parcerias 

• Avaliação à distância – questionários de auto-avaliação 

• Avaliação in-loco – desenvolvendo uma auditoria de fornecedores 

• O sistema de pontuação ou índice de desempenho 

• Desenvolvendo uma política de comunicação de resultados 

• Relatório de Avaliação e Recomendações de Melhorias 

• Utilizando os resultados obtidos como ferramenta de melhoria do fornecedor 

• Questões importantes no desenvolvimento da política de retenção de documentos 

• Atualização de documentos e de avaliações 

• Avaliação do programa de gestão de fornecedores 

• Terceirizando a avaliação de fornecedores 
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MATERIAL NECESSÁRIO PARA AULA PRÁTICA: 

Combinar com a empresa. 

 

PÚBLICO ALVO: Todos envolvidos no processo de gestão ambiental, ou que tenham 

interesse em ampliar seus conhecimentos sobre a área.    

CARGA HORÁRIA TOTAL: 6 horas 

Nº DE PARTICIPANTES: 15 

CERTIFICAÇÃO: Frequência mínima de 75% por módulo e nota final de no mínimo 6,0. 

 

Recursos mínimos que devem estar disponíveis, que contribui para o sucesso do evento: 

 Sala de treinamento adequada para exposição, dinâmicas, trabalhos em grupo, leitura e escrita. 

 Condições ambientais favoráveis (iluminação e temperatura) 

 Equipamentos de apoio – CPU entrada USB/ CD/ DVD, teclado e mouse, projetor e som. 

 Flip chart ou quadro. 


