
 

 
 
      
 
 
 
 
 

O que é o 
SASSMAQ? 
 

Questionário para avaliação da 
Segurança, Saúde, Meio Ambiente e 
Qualidade de transportadoras. Ele 
foi desenvolvido pela ABIQUIM 
(Associação Brasileira das 
Indústrias Químicas) a partir do 
SQAS do CEFIC (Conselho Europeu 
das Federações das Indústrias 
Químicas).  
  

Objetivo do SASSMAQ 
 

Seu objetivo é oferecer 
informações rápidas e precisas 
para as empresas que utilizam 
serviços de logística e também a 
redução e / ou controle dos riscos 
envolvidos nas operações de 
transporte e distribuição de 
produtos químicos. 
 

 
 

Expectativas do Mercado 
 

O SASSMAQ ser reconhecido pelo 
mercado das indústrias químicas 
como padrão de qualidade e como 
referência a níveis nacional e 
internacional, além de ser 
considerado como parâmetro de 
distinção das melhores 
transportadoras.  
 

Vantagens do sistema de 

Avaliação 
 

✓ Padroniza os vários modelos 
de questionários usados no 
mercado pelas indústrias para 
avaliar as transportadoras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ Reduz a quantidade de 

avaliações que são 
realizadas nas 
transportadoras. 

 

✓ Dá suporte às indústrias 
que têm o quadro reduzido 
de funcionários e não têm 
mão de obra especializada 
para realização das 
avaliações. 

 

Nota Importante 
As transportadoras serão 
avaliadas e não certificadas. 
Caberá a indústria analisar o 
questionário da Certificadora 
visando à qualificação e/ou 
credenciamento da 
transportadora.  
 
A quem se aplica? 
 

O SASSMAQ aplica-se a todos 
os prestadores de serviços 
na área de logística que 
envolva produtos químicos e 
petroquímicos, perigosos e 
não perigosos. 
 

Vantagens para: 
 
 Indústrias Químicas: 
 

o Menor custo para avaliação 
das transportadoras.  
 

o Padronização do sistema 
de avaliação existente no 
mercado. 

 

o Facilidade de seleção das 
Transportadoras 

 

o Credibilidade ao sistema 
de avaliação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transportadoras: 

 

o Diferenciação das 
empresas que competem 
apenas por preço 

 

o Credibilidade e 
Competitividade 

 
o Formação da imagem de 

uma empresa responsável, 
preocupada com a 
Segurança, Meio Ambiente 
e Qualidade. 

 
o Redução de custos.  
 

o O custo da avaliação 
padronizada é menor do 
que receber dezenas de 
visitas anuais para 
qualificação. 

 

O que a QTECK pode 
oferecer? 
 
➢ Consultoria na 

implementação e/ou 
adequação de seu 
sistema de Gestão ao 
SASSMAQ 

 

➢ Consultoria para 
implantação de Sistemas 
de Gestão (ISO 9000, ISO 
14000, OHSAS 18001 e 
SA8000) 

 

➢ Auditorias de 
Diagnóstico 

 

➢ Treinamentos – EH&S, 
Qualidade e Meio 
Ambient
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