
Fundação Vanzolini certifica fornecedores 

Prodfor pela ISO 9001 

 

Parceria realizada entre a Fundação Vanzolini e o Prodfor (Programa 

Integrado de Desenvolvimento e Qualificação de Fornecedores) contempla a 

certificação ISO 9001 de fornecedores do Estado do Espírito Santo já 

qualificados pelo Prodfor. O objetivo desta iniciativa é certificar o Sistema de 

Gestão da Qualidade dessas empresas para que possam ampliar sua 

participação no mercado, seja em outras cidades, Estados ou até mesmo 

outros países.  

 

Certificar uma companhia significa avaliar se os processos estão 

adequados ao planejamento feito pela organização, colocando em prática um 

controle de atividades mais assertivo, com o objetivo de melhorias na qualidade 

de seus produtos e serviços e na produtividade da Organização. “Sem uma 

certificação, dificilmente uma empresa consegue buscar novos negócios e ser 

uma fornecedora requisitada por outros. Atender aos requisitos estipulados 

pelo seu cliente demonstra que a Organização segue o planejamento dos seus 

processos internos”, comenta Airton C. Gonzalez, Gerente da Qualidade da 

Fundação Vanzolini. 

 

No ano passado, nove empresas (sendo: 1 indústria química, 4 

indústrias de metais básicos, 1 de máquinas e equipamentos, 2 de serviços de 

engenharia e 1 de serviços em geral) já qualificadas pelo Prodfor foram 

certificadas pela Fundação Vanzolini na ISO 9001. Número relevante, tendo em 

vista o atual momento do país.  

 

Este convênio entre a Fundação Vanzolini e o Prodfor visa fortalecer o 

programa de qualificação de fornecedores do Prodfor permitindo desta forma 

que estas empresas possam atuar de forma mais ampla em todo o território 

nacional. A Fundação Vanzolini é a primeira instituição brasileira acreditada 

pelo INMETRO, que concede certificados de qualidade ISO 9001. Atualmente, 



a instituição possui cerca de 3.300 certificados válidos dentro deste programa 

de certificação.  

 

Sobre a Fundação Vanzolini: 

A Fundação Vanzolini é uma instituição privada, sem fins lucrativos, criada, mantida e gerida 
pelos professores do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo. Tem como objetivo desenvolver e disseminar conhecimentos 
científicos e tecnológicos inerentes à Engenharia de Produção, à Administração Industrial, à 
Gestão de Operações e às demais atividades correlatas que realiza, com total caráter inovador. 

A instituição também prioriza seus projetos e atividades de Educação Continuada por 
relevância econômica e social e, por esse motivo, pauta sua atuação por critérios de excelência 
acadêmicos, profissionais e éticos. A Fundação Vanzolini é centro de referência internacional 
em temas de destaque para as empresas privadas e para os órgãos e entidades do setor 
público que buscam alcançar e manter padrões elevados de desempenho. 
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