
Edição 1912 | Ano 10 | 26 de novembro de 2013
 

 

VOLKSWAGEN REÚNE FORNECEDORES NO 5º RISK
MANAGEMENT MEETING E 10º SUPPLIER QUALITY DAY
 
As áreas de Qualidade Assegurada e Compras da Volkswagen do Brasil realizaram em 22
de novembro, na Anchieta, a 5ª edição do Risk Management Meeting. O evento reuniu cerca
de 100 fornecedores para discutir estratégias de minimização de riscos para um crescimento
sustentável.  O  encontro  foi  mediado  pelo  diretor  de  Qualidade  Assegurada,  Richard
Schwarzwald, e contou com a participação do presidente da Volkswagen do Brasil, Thomas
Schmall, que deu as boas-vindas aos convidados e fez uma apresentação sobre tendências
do mercado automobilístico.
 

Thomas Schmall fala sobre tendências do mercado automobilístico aos fornecedores
 

Também foram realizadas  apresentações  do  gerente  executivo  de  Governança,  Risco  e
Compliance,  Alan  Pezzo,  que  falou  sobre  as  ações  de  compliance  implementadas  na
Volkswagen do Brasil; do gerente executivo de Compras KTM, Paulo Carmona, que abordou
o processo de gestão de peças compradas; do gerente executivo da Qualidade Assegurada,
Dr.  Michael  Krause,  que  destacou as  ações  de  gestão  de  riscos  da  empresa  e  seus
próximos passos; entre outras. O evento contou ainda com a presença do representante do
Grupo Volkswagen responsável por performance de fornecedores de peças, Michael Scholl,
que  destacou a  importância  do  planejamento,  comunicação  e  motivação  em busca  de
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melhores resultados competitivos.
 

O diretor de Qualidade Assegurada, Richard Schwarzwald, foi o mediador do encontro
 

De acordo com Richard Schwarzwald, o atual ciclo de crescimento da indústria automotiva
brasileira aumenta as oportunidades e também os riscos envolvidos no negócio. “Em meio a
esse cenário complexo,  precisamos estar preparados e assim assegurar nossa vantagem
competitiva por meio da qualidade. A atenção pelos detalhes é o que nos protege dos erros”,
explicou.
 

Convidados conferem projetos de controles de solda e medição
em estandes de empresas parceiras da Universidade Federal de Santa Catarina

 
Os participantes do Risk Management Meeting também tiveram a oportunidade de conferir
palestras  ministradas  por  profissionais  de  engenharia  da  Universidade Federal  de  Santa
Catarina  (UFSC)  sobre  temas  técnicos  e  aplicáveis  nas  empresas.  Além  disso,  os
convidados puderam visitar  estandes de empresas associadas à UFSC,  nos quais foram
apresentados projetos de controles de solda e medição.
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