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Curso online VDA 6.3 3o Edição 2016 – Qualificação 

para  

Auditor de Processo   
 

 

 

Na indústria automobilística, tanto pelo fator de ganho de vantagem competitiva quanto por 

força de exigência normativa (normas VDA 6.3*, por exemplo) VDA – Verband der 

Automobilindustrie (Associação dos Fabricantes da Indústria Automotiva) estão adotando as 

auditorias de processo como forma de identificar oportunidades de melhoria em suas 

atividades.  

Desta maneira, o VDA 6.3 – 3ª Edição 2016 tem como objetivo estabelecer diretrizes comuns 

para o desenvolvimento de Sistemas da Qualidade para a indústria automobilística, 

proporcionar condições necessárias para a melhoria contínua, prevenir as causas de 

produtos não conformes, corrigir eficientemente e de forma eficaz as deficiências 

encontradas, reduzir as perdas em toda a cadeia de fornecimento da indústria 

automobilística, diminuir a variação do processo e do produto, formar e treinar Auditores de 

Processos e realizar Auditoria periodicamente para a avaliação do Processo. 

Diferentemente das auditorias realizadas a partir de normas de gestão da qualidade, como 

a ISO 9001:2000, a auditoria de processo é realizada por um profissional com 

conhecimentos específicos do processo a ser auditado, desempenhando não apenas o 

papel de identificação de não-conformidades. 

 

*VDA 6.3 – 3ª Edição 2016 é um requisito de sistema da qualidade específico da indústria 

automobilística alemã, utilizado para auditorias dos processos de manufatura. Propõe que 

os processos e suas interfaces devem ser analisados de tal modo que seus riscos e pontos 

fracos sejam identificados. 

Este requisito tem sido divulgado através do VDA e QMC – Quality Management Center 

(Centro de Gerenciamento da Qualidade). 

 
 
 
Objetivo 
 

Capacitar Auditores Internos de SGQ Automotivo, como também fornecer conhecimento e 

desenvolver habilidades para auditar processos e gestão de risco da organização, 

fornecendo uma base sólida a fim de contribuir ao processo de melhoria contínua assim 

como suporte ao alcance dos objetivos da organização.  
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Público Alvo 
 

Gerentes, Coordenadores, Multiplicadores e Analistas envolvidos com o sistema de gestão 

da qualidade, além do pessoal envolvido na homologação/validação dos processos. 

Notadamente colaboradores que atuam no sistema da qualidade e desejam se tornar 

coordenadores responsáveis pela implementação do VDA 6.3 – 3ª Edição 2016, aos 

departamentos interessados na análise crítica do sistema de gestão da qualidade, de acordo 

com os requisitos normativos do VDA 6.3 – 3ª Edição 2016. 

 

Benefícios 

 

Após o treinamento, o participante também estará apto para: 

 

▪ Possibilitar e facilitar a implementação do padrão VDA 6.3 3o Edição 2016 na 

Organização, reduzindo assim o tempo e custos com a implementação; 

▪ Reduzir a possibilidade de ocorrência de não conformidades na homologação dos 

processos junto às montadoras e sistemistas; 

▪ Dar subsídio às Organizações avaliarem consultores, quando a Organização utiliza tais 

serviços. 

 

 
 
Como Funciona 
 
E-learning síncrono ou Webcast, acesso de uma maneira muito simples. 

Participe de sua casa ou de seu trabalho, o WebCast Interativo é muito simples e eficiente. 

Com ele você pode interagir ao vivo com o Facilitador e outros participantes, podendo assim 

colocar suas dúvidas ou opiniões a qualquer momento. Veja que prevemos a possibilidade 

de turmas fechadas para empresas. Abaixo um exemplo do Webcast: 

▪ Vídeo ao vivo com o Facilitador. 

▪ Apresentação com apoio de documentos tipo powerpoint, word e pdf. 

▪ Interação em tempo real com o Facilitador e outros participantes. 

 
 
Metodologia de ensino 

 

Aula expositiva detalhando os conceitos teóricos aliados à ampla experiência do Facilitador 

neste assunto. 
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Pré-requisitos 
 
Não há pré-requisitos para este curso.  

É recomendado conhecimento básico sobre a abordagens de Gestão da Qualidade e de 

Gestão por Processos de forma geral. Algumas leituras básicas poderão ser sugeridas pelo 

instrutor antes do início do curso (sem custo adicional). 

 

 

 

 
 
Conteúdo Programático 

 
1. Histórico;  

2. Abordagem por processos;  

3. Pensamento baseado em Risco;  

4. Princípios de Gestão da qualidade;  

5. Competência do Auditor Interno (IATF 16949:2016 CL. 7.2.3);  

6. Elementos da VDA 6.3 (P1 até P7)  

7. Habilidades do auditor;  

8. Conceitos de auditoria conforme NBR ISO 19011 

9. Técnicas de auditoria;  

10. Processo de auditoria;  

11. Estudo de caso/ Exercícios.  
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Informações Complementares 
 

Este treinamento não fornece a “Carteira VDA-QMC” porém encontra-se em consonância à 

guia VDA 6.3 3ª Edição 2016.  

 

NOTA  

Para fornecedores VW de acordo com os requisitos da VW “Formula Q”, Auditores de 

Segunda Parte (fornecedores) ou Auditor Líder de Processo devem ter a “carteira VDA-

QMC”, desta forma este treinamento só atende aos requisitos de formação de Auditores 

Internos.  

 

REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO  

Conforme estabelecido no manual VDA 6.3 3º Edição (Item 3), é requerido além da realização 

do treinamento na VDA 6.3, outros conhecimentos especializados e experiência profissional 

para a qualificação como Auditor de Processo.  

 

QUALIFICAÇÃO DO INSTRUTOR  

Process Auditor in accordance with VDA-QMC rules. Certificate number: P-6.3-1910-B-36750 

 

 
 

 

 
 

Material desenvolvido para o 

treinamento em parceria com o 

GrupoTreinar.  É proibida a cópia 

deste conteúdo, no todo ou em 

parte, sem autorização prévia.  
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