
IATF 16949:2016
A NOVA VERSÃO DA NORMA PARA O SISTEMA
DE GESTÃO DA QUALIDADE AUTOMOTIVA



A ISO/TS 16949, Sistema de Gestão da Qualidade Automotiva (QMS), 
está sendo substituída pela nova IATF 16949:2016 publicada pelo IATF 
(International Automotive Task Force ) em 1º. de outubro de 2016.  Essa 
versão está substituindo a ISO/TS 16949:2009, que tem sua data final de 
validade em 30 de setembro de 2017. 

Em novembro de 2016, o IATF também publicou a 5ª. Revisão das regras que 
dão suporte ao processo de certificação. Isso inclui todas as Interpretações 
Sancionadas desde que a 4ª. Edição foi emitida, em dezembro de 2013. 

NOVA IATF 16949:2016

TRANSIÇÃO

TEM UM DESAFIO DE GESTÃO?
CONHEÇA OUTRAS SOLUÇÕES SGS!

TREINAMENTO

Estrutura e terminologia:

A IATF 16949:2016 adota a estrutura 
especificada no anexo SL da ISO. A partir 
de agora essa é a estrutura obrigatória 
para todas as normas de sistema de 
gestão novas e revisadas.

• Inclusão de requisitos para 
processos e peças relacionadas à 
segurança

• Aprimoramento dos requisitos de 
rastreabilidade do produto

• Inclusão de requisitos para produtos 
com software integrado

• Inclusão de um processo de gestão 
de garantia para endereçar NTF 
(No Trouble Founded) e o uso de 
instruções da indústria automotiva

• Esclarecimentos dos requisitos 
de desenvolvimento e gestão de 
fornecedores que não sejam tier 1 
(tier 2, etc....)

• Inclusão de requisitos de 
responsabilidade corporativa
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FAÇA UMA TRANSIÇÃO TRANQUILA PARA
A NOVA VERSÃO DA NORMA.
ENTRE EM CONTATO COM
SGS.BRASIL@SGS.COM OU PELO
TELEFONE 11 3883 8800 RAMAL 8290

SGS BRASIL
Av. Andrômeda, 832 – 5º.And.
Cep 06473-000 – Barueri/SP
www.sgsgroup.com.br

A nova versão foi publicada em 1º. 
de outubro de 2016. As organizações 
que já estão certificadas pela ISO/TS 
16949:2009 precisarão concluir uma 
auditoria de transição bem-sucedida, 
incluindo uma decisão positiva de 
certificação até 14 de setembro de 2018. 

Conforme as regras do processo de 
certificação da norma automotiva,  após 
1º. de outubro de 2017 “nenhuma” 
auditoria poderá ser conduzida com base 
na norma ISO/TS 16949:2009. Isto inclui 
auditorias Iniciais, Acompanhamento,   
Re-certificação e Transferência. 

Com uma equipe dedicada
exclusivamente ao desenvolvimento de 
soluções personalizadas, combinamos a 
experiência de auditorias, certificações, 
inspeções e treinamentos, ao uso 
de ferramentas de TI para superar os 
desafios de gestão da sua organização.
Venha conversar conosco. Estamos
prontos a ouvi-lo e criar a solução na
medida da necessidade e do tamanho
do orçamento de sua empresa.

Desenvolvemos diversos cursos para 
auxiliá-lo no entendimento da nova 
versão e adequação do seu sistema de 
gestão da qualidade automotiva:

• Atualização IATF 16949:2016    
Aborda as principais mudanças 
na nova versão e seus principais 
impactos.

• Interpretação  Requisitos 
IATF 16949:2016                                       
Desenvolve habilidades para 
avaliação dos requisitos da norma. 

• Interpretação Requisitos 
IATF 16949:2016                                               
com ISO 9001.

• Auditor Interno IATF 16949:2016  
Prepara auditores internos na 
interpretação dos requisitos da 
norma, sua aplicação e abordagem 
dos processos do sistema de gestão 
da qualidade automotiva, conforme 
orientações do IATF.

• Auditor Interno IATF 16949:2016  
com ISO 9001.

Assim, mesmo as não-conformidades 
abertas durante essas auditorias, e 
aquelas mantidas como 100% resolvidas, 
devem ser fechadas até 30 de Setembro 
de 2017. 

Isso significa que as organizações devem 
estar atentas  aos prazos, realizando as 
auditorias dentro do intervalo permitido 
pelas regras da certificação.

Como líder mundial em certificação, 
oferecemos um amplo portfólio de 
soluções para o processo de transição 
da sua empresa.


