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 UMA NOVA EVOLUÇÃO 
 

DESENVOLVIDO PELA PRIMEIRA VEZ EM 1999, 
A ISO/TS 16949 TORNOU-SE UMA DAS 

NORMAS INTERNACIONAIS MAIS UTILIZADAS 
NA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA ATUALMENTE. 

EM 2016, A INDÚSTRIA ESTÁ PREPARADA 
PARA EVOLUIR COM A PUBLICAÇÃO DE UMA 

NOVA NORMA GLOBAL PELA                            
INTERNATIONAL AUTOMOTIVE TASK FORCE 

(IATF). 
 

A ISO/TS 16949 foi desenvolvida pela IATF em conjunto com o comitê 
técnico da ISO para a gestão da qualidade, a ISO/TC 176. Como 
resultado, a ISO/TS 16949 integrou a ISO 9001, incluindo requisitos 
específicos do setor automotivo. 

Em outubro de 2016, a IATF publicou uma norma revisada da 
indústria automotiva, e a primeira edição será referida como 
"IATF 16949.” 

Esta nova norma irá suplantar e substituir a atual ISO/TS 16949:2009, 
definindo os requisitos de um sistema de gestão da qualidade para 
organizações da indústria automotiva. 

A IATF 16949 está alinhada e se refere à versão mais recente da norma 
sistemas de gestão de qualidade da ISO, a ISO 9001:2015, respeitando 
plenamente a sua estrutura e requisitos. A IATF 16949 não é uma norma 
de gestão da qualidade autônoma, mas é implementada como um 
complemento e em conjunto com a ISO 9001:2015. Isto significa que uma 
organização no setor automotivo buscando a certificação IATF 16949 
também deve estar em conformidade com a ISO 9001:2015. 



 

 

ALTO RISCO, ALTO CUSTO 

A indústria automotiva produz produtos e serviços de 
alto risco e de alto custo, e tem requisitos da indústria 
rigidamente controlados; portanto, a IATF 16949 se 
alinha melhor com as necessidades de suas partes 
interessadas. De acordo com a Equipe de Revisão da 
IATF 16949, a meta desta norma é o desenvolvimento 
de um sistema de gestão da qualidade que ofereça 
melhoria contínua, enfatizando a prevenção de 
defeitos e a redução da variação e desperdício na 
cadeia de fornecimento. 

 
 

 

UMA TRANSIÇÃO SUAVE 

A IATF 16949 desempenha um papel essencial em 
garantir que os requisitos de qualidade sejam 
atendidos, reduzindo assim o risco de falha de 
produtos e serviços na produção automotiva, em 
serviço e/ou organizações de peças acessórias. 

A certificação na IATF 16949 é obrigatória para as 
organizações que desejam fabricar peças para a 
indústria automotiva. 

 

Para ajudar no direcionamento, este informativo 
irá abranger os seguintes tópicos: 

• Cronograma de Transição 
• Nova Estrutura de Alto Nível 
• Visualização das mudanças chaves da IATF 16949



 A INTENÇÃO POR TRAS DA REVISÃO 

As normas ISO são revisadas a cada cinco anos para determinar se algo deve ser 
modificado, para mantê-las atualizadas e relevantes. Desde a revisão da ISO 
9001:2008, as necessidades e as expectativas dos negócios têm mudado 
significativamente. A ISO 9001:2015 atende melhor as necessidades do cliente, 
adapta-se às novas tecnologias, integra-se melhor com cadeias de fornecimento 
complexas, e aborda a necessidade de iniciativas de desenvolvimento mais 
sustentáveis. Isto é realizado através da compreensão do contexto da organização 
e das partes interessadas relevantes, e por tomar as ações apropriadas para tratar 
os riscos e oportunidades em todos os níveis. 

 

A IATF 16949 apoia plenamente estas mudanças da ISO 9001:2015, com os requisitos 
adicionais que atendem melhor as necessidades da indústria automotiva. O 
alinhamento com a estrutura da ISO 9001:2015 torna mais fácil para as organizações 
que necessitam implantar mais do que uma norma de sistema de gestão. Se a IATF 
16949 é implantada e apropriadamente gerenciada, uma organização irá: 

• Receber o reconhecimento das autoridades reguladoras 
• Produzir produtos mais seguros e mais confiáveis 
• Atender ou exceder os requisitos do cliente 
• Melhorar os processos e o sistema de documentação



CRONOGRAMA DE TRANSIÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Setembro 
de 2015 

Novembro 
de 2016 

Outubro 
de 2017 

Setembro 
de 2018 

CONCLUSÃO DA 
TRANSIÇÃO DA IATF 
16949 
A Transição para a IATF 
16949 deve ser 
concluída até 14 de 
Setembro de 2018. 
Todos os certificados da 
ISO/ TS 16949 não serão 
mais válidos 

Outubro 
de 2016 

Junho 
de 2017 

PUBLICAÇÃO DA  
ISO 9001:2015  

A norma do Sistema de 
Gestão da Qualidade da 

ISO é publicada em 23 
de Setembro de 2015 

PUBLICAÇÃO DA  
IATF 16949  
IATF 16949:2016 foi 
publicada em 3 de 
Outubro de 2016 

PUBLICAÇÃO DA 5ª 
EDIÇÃO DAS REGRAS  
Regras para Alcançar e 

Manter o 
Reconhecimento pela 

IATF 5º Edição a ser 
publicada em 

Novembro de 2016 

REGISTRO DO 
AUDITOR 
Até 30 de Junho de 2017, 
todos os auditores de 
terceira parte registrados 
na IATF ADP devem 
concluir os módulos de 
treinamento e testes da 
IATF 16949 e da 5ª 
Edição das Regras 

AUDITORIAS 
FUTURAS PARA A 

IATF 16949 
A partir de 1º de 

Outubro de 2017 todas 
as auditorias deverão 

ser na IATF 16949 
usando a 5ª Edição das 

Regras, e todas as 
organizações que 

buscam a certificação 
inicial já não poderão 

mais se certificar na 
ISO/TS 16949 



 

 

 

 

GUIA DE TRANSIÇÃO: FORNECEDORES 

A IATF comunicou que haverá apenas uma opção de transição para as 
organizações: Transição alinhada com o atual ciclo de auditoria da ISO/TS 16949 
da organização. 

Organizações em transição da ISO/TS 16949:2009 para a IATF 16949 devem 
obrigatoriamente fazer a transição para a nova norma através de uma auditoria 
de transição alinhada com o cronograma regular atual de auditorias de 
supervisão ou recertificação da organização, conforme definido nas Regras da 

IATF, seção 5.1.1.  Analise a diretriz da IATF para a transição.  

Para as organizações atualmente certificadas na ISO/TS 16949, segue um plano 
de ação recomendado para a transição: 

1. Familiarização com a ISO 9001:2015 e a IATF 16949. 
2. Realização de uma análise de “gaps” organizacional em relação a ISO 

9001:2015 e a IATF 16949 para identificar as diferenças que precisam 
ser abordadas para garantir que o SGQ Automotivo da organização 
atende todos os novos requisitos, incluindo os relacionados a 
provedores externos. 

3. Com base nos resultados da análise de “gaps”, desenvolver um plano de 
implantação específico de cada organização. 

4. Proporcionar uma capacitação adequada, através de treinamentos, 
para todos os colaboradores envolvidos na implantação da ISO 
9001:2015 e da IATF 16949 em sua organização. 

5. Atualizar o sistema existente e apresentar as evidências de que sua 
organização atende aos novos requisitos. 

 

 

http://www.iatfglobaloversight.org/docs/IATF%2016949%20Transition%20Strategy%20and%20Requirements_REV01.pdf


NOVA ESTRUTURA DE ALTO NÍVEL (HLS) 
A ISO 9001 segue uma nova estrutura, passando de oito para dez cláusulas na 
revisão de 2015. Essa alteração permite que a norma se alinhe com a direção 
estratégica de negócios, tornando-se  mais compatível com outras normas de 
sistema de gestão e aprofundando a abordagem PDCA, como mostrado abaixo: 

1. Escopo 
2. Referências normativas 
3. Termos e definições 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

4. Contexto da organização 
4.1 Entendendo a organização e seu contexto 
4.2 Entendendo as necessidades e expectativas de partes interessadas 
4.3 Determinando o escopo do sistema de gestão da qualidade 
4.4 Sistema de gestão da qualidade e seus processos 

5. Liderança 
5.1 Liderança e comprometimento 
5.2 Política 
5.3 Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais 

6. Planejamento 
6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades 
6.2 Objetivos da qualidade e planejamento para alcançá-los 
6.3 Planejamento de mudanças 

7. Apoio 
7.1 Recursos 
7.2 Competência 
7.3 Conscientização 
7.4 Comunicação 
7.5 Informação Documentada 

8. Operação 
8.1 Planejamento e controle operacionais 
8.2 Requisitos para produtos e serviços 
8.3 Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços 
8.4 Controle de processos, produtos e serviços providos externamente 
8.5 Produção e provisão de serviço 
8.6 Liberação de produtos e serviços 
8.7 Controle de saídas não conformes 

9. Avaliação de desempenho 
9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação 
9.2 Auditoria interna 
9.3 Análise crítica pela direção 

10. Melhoria 
10.1 Generalidades 
10.2 Não conformidade e ação corretiva 
10.3 Melhoria contínua 

PLAN: 

Definir os objetivos  

e identificar os 

processos 

necessários para 

entregar os 

resultados. 

DO: 

Implantar o que foi 

planejado. 

CHECK: 

Monitorar e medir os 

processos e resultados 

em relação aos 

objetivos, incluindo 

eficácia, eficiência e 

risco. 

ACT: 

Tomar ações para 

melhorar os 

resultados. 



 
 

CONSIDERAÇÕES 

PARA 

IMPLANTAÇÃO 

Uma organização não é requerida a 
refletir a nova estrutura de dez 
cláusulas e respectiva terminologia na 
documentação do sistema de gestão 
da qualidade da sua organização.  

O objetivo da nova estrutura consiste 
em proporcionar uma apresentação 
clara dos requisitos; a intenção não é 
ser apenas um modelo para 
documentar políticas, objetivos e 
processos de uma organização. 

Se a documentação do sistema da 
qualidade de uma organização está 
alinhada com base na estrutura da 
especificação técnica anterior, então 
elas são incentivadas a considerar o 
realinhamento de sua documentação 
de acordo com a cadeia de valor da 
organização. Alinhar o SGQ com a 
estrutura de negócios permite que as 
organizações customizem sua 
documentação com base em suas 
necessidades de negócios. 

Muitas organizações impõem uma 
estrutura de documentação ligada à 
norma, que além de não ser natural 
também não é fácil de entender dentro 
da própria organização. 

 
 

 
 



 
Diferentemente da ISO/TS 16949 e 
de outras normas específicas da 
indústria, a IATF 16949 não 
contém o texto da ISO 9001:2015. 
O documento contém apenas os 
requisitos específicos automotivos 
adicionais; no entanto, a 
organização ainda é obrigada a 
cumprir a ISO 9001:2015.  
A IATF 16949 esclarece que é um 
suplemento para ser usado em 
conjunto com a ISO 9001: 2015. 

 

A IATF 16949 compartilha os 
mesmos títulos das seções e 
estrutura das cláusulas gerais 
da ISO 9001:2015, sem recitar 
o texto. Isso garante que 
todos os requisitos da IATF 
16949 estejam totalmente 
alinhados com a estrutura de 
alto nível da ISO 9001:2015. 
. 

IATF 

16949 

MUDANÇAS 

CHAVES 



 

 

 

 
PENSAMENTO 

BASAEADO 

EM RISCO 

A mitigação de riscos toma o lugar central na IATF 16949, assim 
como na ISO 9001:2015. A IATF 16949 adiciona uma série de 
requisitos específicos relacionados com riscos para minimizar a 
probabilidade de falha durante o desenvolvimento de novos 
programas e para maximizar a realização potencial das atividades 
planejadas. Estas adições são o resultado das melhores práticas 
da indústria destinadas a tornar as empresas mais seguras e mais 
estáveis através da identificação e mitigação de riscos. 

Para assegurar que o pensamento baseado em risco é generalizada 
em toda a organização, a alta direção deve ser envolvida 
ativamente. As responsabilidades incluem: 

• Conduzir análise crítica de planejamento de contingência 
• Identificar e dar suporte aos donos dos processos 
• Participar do processo de escalação relacionado a 

segurança do produto 
• Garantir o cumprimento das metas de desempenho do 

cliente e objetivos da qualidade 
• Implantar iniciativas de responsabilidade corporativa, 

incluindo uma política anti-suborno, um código de 
conduta do colaborador e uma política de escalação 
sobre ética ("política de denúncia de irregularidades"). 

A IATF 16949 requer que "as organizações devem garantir a 
conformidade de todos os produtos e processos, incluindo peças de 
serviço e processos que são terceirizados." Este uso da palavra 
"garantir" implica que a organização precisa estabelecer e manter um 
sistema que reduz o risco de não conformidades em toda a cadeia de 
abastecimento. A organização é responsável total por toda a 
conformidade e deve desdobrar todos os requisitos aplicáveis a partir 
da cadeia de fornecimento até o ponto de manufatura. 

A norma reforça o conceito da "abordagem multidisciplinar" ao 
longo do ciclo de vida do produto e, em particular durante as 
atividades de planejamento do projeto e desenvolvimento. A 
IATF 16949 adiciona controles adicionais para a gestão de 
desenvolvimento de projetos ao longo do ciclo, o que, 
eventualmente, é concluído com um processo de aprovação do 
produto. 

Além disso, a norma automotiva adiciona um grande número de 
requisitos para abordar especificamente o desenvolvimento de 
processos de fabricação. Os processos de fabricação podem ter 
os mesmos requisitos de saída como os especificados para os 
produtos; 



no entanto, os clientes muitas vezes exigem o uso de Core Tools 
Automotivos específicos, tais como a captura e análise de risco 
através de um PFMEA. Estas considerações estão incluídas na IATF 
16949 em uma tentativa de mitigar o risco, mesmo antes de 
fabricar o produto ou a instalação de máquinas. 

A sobrevivência na indústria automotiva exige mudança contínua 
para tratar de questões internas e externas. As organizações 
precisam adotar um processo para avaliar o risco de mudanças e 
tomar as medidas adequadas. Os requisitos da IATF 16949 para 
gerenciar mudanças incluem: 

• Avaliar a viabilidade da manufatura em mudanças nas 
operações existentes. 

• Avaliar mudanças de projeto após a aprovação inicial do 
produto. 

• Analisar os planos de controle para mudanças que 
afetam o produto, processo de fabricação, medição, 
logística, fontes de fornecimento, alterações do volume 
de produção, ou análise de risco. 

• Controlar e reagir a mudanças que impactem a realização 
do produto, incluindo mudanças causadas pela 
organização, o cliente, ou qualquer fornecedor. Isso inclui 
tanto as mudanças permanentes quanto temporárias. 

• Ajustar a frequência das auditorias internas com 
base na ocorrência de alterações dos processos. 

Outras fontes de risco, tais como a forma de tratar as saídas 
não-conformes, são abordados em mais detalhe para garantir 
que os fornecedores estejam alinhados com os seus clientes. 



 
INTEGRAÇÃO 

DOS 

REQUISITOS 

ESPECÍFICOS 

DO CLIENTE 

A ATF 16949 integra muitas práticas comuns da indústria 
anteriormente encontradas em requisitos específicos do cliente. A 
integração destas práticas comuns como requisitos, incentiva toda a 
indústria e visa reduzir a necessidade de extensos requisites 
específicos dos clientes nestas áreas. 

É também importante a distinção clara entre os requisitos dos 
clientes e requisitos específicos do cliente (CSRs).  
Na IATF 16949, esses dois termos são definidos como se segue: 

• Requisitos do Cliente: Todos os requisitos especificados 
pelo cliente (exemplo: técnico, comercial, requisitos de 
produto e relacionados ao processo de manufatura, etc.)  

• Requisitos Específicos do Cliente: Interpretações ou 
suplementos de requisitos ligados a cláusula (s) específica(s) 
desta Norma de SGQ Automotiva. 

A nova norma define mais claramente esses dois termos para 
reduzir mal-entendidos e facilitar a amostragem dos requisitos 
específicos do cliente no sistema de gestão da qualidade para 
uma implantação eficaz. 

Por exemplo, a organização precisa analisar e concordar 
com os requisitos dos clientes, tais como embalagem, 
manuais, e diretrizes para o processo de fabricação. No 
entanto, para os requisitos específicos do cliente, as 
organizações precisam analisar e concordar depois de 
considerar o impacto sobre todo o seu SGQ. 

Aqui estão alguns exemplos de segmentos que antes eram 
requisitos específicos do cliente e que estão agora incluídos em 
mais detalhe na IATF 16949: 

• Viabilidade de manufatura 
• Gestão de garantia 
• Mudança temporária de controles de processo 
• Desenvolvimento do sistema de gestão da qualidade do 

fornecedor 
• Auditorias de segunda parte 
• Plano de controle 
• Metodologias para solução de problemas 
• Controle de mudanças 
• TPM 
• Trabalho padronizado 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

COMPETÊNCIA 

DE AUDITOR DE 

PRIMEIRA E 

SEGUNDA 

PARTE 

A IATF 16949 acrescenta requisitos adicionais para ambos os 
auditores de primeira e segunda parte, que incluem: 

• As organizações devem ter um processo documentado 
para verificar a competência do auditor interno, 

•  Ao treinar auditores internos, informações 
documentadas devem ser retidas para demonstrar a 
competência do instrutor com os requisitos adicionais, 

• As organizações devem demonstrar a competência 
dos auditores de segunda parte, e os auditores de 
segunda parte devem atender aos requisitos 
específicos do cliente para a qualificação do auditor. 

Esta norma também descreve as competências mínimas 
para os auditores, que incluem: 

• Abordagem de processo automotiva para auditoria, 
incluindo o pensamento baseado no risco, 

• Requisitos de Core Tools aplicáveis, 

• Requisitos específicos do cliente aplicáveis, 

• Metodologias de avaliação de desenvolvimento de 
software, se aplicável. 

Estas alterações podem requerer uma análise competente de 
“gaps” seguida de atividades de treinamento de auditor e de 
desenvolvimentos adicionais. 



 
SEGURANÇA 

DE 

PRODUTO 

 

A segurança do produto é uma seção inteiramente nova na norma 
IATF, e as organizações em transição devem ter processos 
documentados para a gestão de produtos de segurança 
relacionados aos produtos e aos processos de manufatura. Novos 
requisitos relacionados com a segurança de produto incluem, 
quando aplicável: 

• Aprovação especial dos planos de controle e FMEAs, 

• Treinamentos identificados pela organização ou pelo 
cliente para o pessoal envolvido em segurança de produto 
relacionado aos produtos e processos de manufatura 
associados, 

• Transferência de requisitos no que diz respeito à 
segurança do produto ao longo da cadeia de 
fornecimento, incluindo fontes designadas pelo 
cliente. 

Esta cláusula destaca o fato de que um produto deveria 
atender ao seu propósito ou intenção, sem causar danos ou 
prejuízos inaceitáveis. As organizações devem ter processos 
estabelecidos para garantir a segurança do produto durante 
todo o seu inteiro ciclo de vida. 

 
 
 
 
 

 
 

 
VIABILIDADE DE 

MANUFATURA 

Na nova norma, uma organização é requerida a avaliar se é 
capaz de alcançar as metas de desempenho e prazo 
especificados pelo cliente, também conhecido como viabilidade 
de manufatura. Enquanto a ISO/TS 16949 requeria este tipo de 
análise de viabilidade de manufatura, não impunha requisitos 
específicos. Os requisitos específicos da nova norma incluem: 

• Usar uma abordagem multidisciplinar, 
• Realizar a análise de qualquer nova manufatura ou 

tecnologia de produto e para qualquer mudança do 
processo de manufatura projeto de produto, 

• Validar a sua capacidade de realizar os produtos 
especificados à taxa requerida através de corridas de 
produção, estudos de benchmarking ou outros métodos 
adequados.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
GESTÃO DE 

GARANTIA 

 Com base na crescente importância da gestão de garantia, um 
novo requisito foi adicionado à IATF 16949. Quando uma 
organização é obrigada a fornecer garantia para o seu produto 
(s), o processo de gestão de garantia deve abordar e integrar 
todos os requisitos específicos do cliente aplicáveis e os 
procedimentos de análise de garantia para validar Nenhum 
Problema Encontrado (NTF). As decisões devem ser acordadas 
pelo cliente, quando aplicável. 

 
 
 
 

 

 

 
PRODUTOS 

COM 

SOFTWARE 

EMBARCADO 

Os requisitos da IATF 16949 para produtos com software 
embarcado refletem os desafios adicionais à medida que 
avançamos em direção a um mundo mais automatizado. A norma 
se referencia sobre software embarcado nos requisitos para 
validação de produtos, garantia e solução de problemas no campo. 
Um produto que requer software embarcado pode precisar 
cumprir com os requisitos de “fornecimento de origem” 
estabelecidos por um cliente. Requisitos do OEM para 
fornecimento e materiais mudam frequentemente, e as primeiras 
alterações em um programa podem afetar negativamente o prazo 
e aumentar o risco.  

Software embarcado veio para ficar e a nova versão da norma 
pode obrigar as empresas a olhar para as suas peças 
compradas (agora chamado de componentes terceirizados) e 
identificar os riscos em seu sistema atual com base neste novo 
foco. 



www.iaction-plexus.com.br 

treinamento@iaction-plexus.com.br 

(11) 3528-2222 

www.AIAG.org 

order_inquiry@aiag.org 

1-877-275-2424 

 

 

OPORTUNIDADES DE 

TREINAMENTO 
 

A AIAG e a Plexus  
trabalham juntos para projetar, 

desenvolver e realizar treinamentos e 
certificação para os auditores 

automotivos de terceira parte, OEMs e 
fornecedores em todo o mundo. 

A Plexus tem o orgulho de ser  
reconhecido como o parceiro de 

treinamento global certificado AIAG 
em qualidade automotiva. 

Colaborativamente, a AIAG e a Plexus  
estarão oferecendo uma variedade de 

treinamentos de transição, interpretação 
e formação de auditor alinhado com as 

expectativas chaves dos OEMs e a 
indústria automotiva. Os treinamentos 

estão disponíveis nos formatos “abertos” 
e “in-company”. 

Para informações específicas sobre 
Consultoria para transição,  

clique aqui. 

Visite o site da Interaction Plexus para 
detalhes sobre os treinamentos. 
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