
IATF 16949:2016.
Principais informações

Áreas de foco
• Metodologia baseada em risco
• Integração de requisitos específicos do cliente 
• Competência dos auditores de primeira e segunda partes 
• Segurança do Produto
• Viabilidade de fabricação
• Gestão de garantias 
• Desenvolvimento de produtos com software integrado

Tomamos cuidado para garantir que todas as informações fornecidas
estejam exatas e atualizadas. Entretanto, o Lloyd’s Register LRQA
não se responsabiliza por imprecisões ou alterações nas informações.
Lloyd’s Register e variantes são nomes comerciais do Lloyd’s Register
Group Limited, suas subsidiárias e afiliadas. Copyright © Lloyd’s Register
Quality Assurance Limited, 2019. Um membro do grupo Lloyd’s Register.

Seis passos
Para a implementação bem-sucedida:

CONCLUSÃO DA TRANSIÇÃO PARA A IATF 16949:2016
A transição para a IATF 16949:2016 deve ser concluída 
até 14 de setembro de 2018. Após esta data, os 
certificados da ISO/TS 16949 não serão mais válidos

PUBLICAÇÃO da
IATF 16949:2016 

FUTURAS AUDITORIAS DA IATF 16949:2016
A partir de primeiro de outubro de 2017, todas as auditorias devem 
ser na IATF 16949:2016 usando as Regras da 5ª Edição, e todas as 
organizações que estão em busca da certificação inicial não poderão 
mais se certificar na ISO/TS 16949

TRANSIÇÃO ANTECIPADA
O LR começou a realizar as auditorias 
de transição para a IATF 16949:2016 
desde março de 2017

Cronograma da transição

Nossos serviços

Análise de documentação 

Avaliação de transição

Gap Analysis

Auditoria

Introdução à IATF 16949:2016

Workshop de atualização

Preparação para a transição

Treinamento de auditor interno 
para a transição

Treinamento

O que é a IATF 16949:2016?
• Norma revisada de Sistema de Gestão de Qualidade 

(SGQ) para a indústria automotiva
• Substitui a ISO/TS 16949
• Alinhada à ISO 9001:2015
• Não é um SGQ independente – deve ser utilizado 

juntamente com a ISO 9001:2015
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O Gap analysis está disponível somente
para organizações não certificadas na
ISO/TS 16949

Entre em contato
W www.lr.org/br
E brasil@lr.org
T  +55 11 3523-3940

Desenvolver
um plano de

implementação
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Familiarizar-se com a
ISO 9001:2015 e a
IATF 16949:2016
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Realizar uma
gap analysis
em relação

às duas normas
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Fornecer evidências

de que a sua
organização cumpre
os novos requisitos

6

Atualizar o 
seu atual
sistema
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Fornecer treinamento
para todos os profissionais

relevantes 
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https://www.lr.org/pt-br/treinamentos/
https://twitter.com/lloydsregister
https://www.linkedin.com/company/lloyd%27s-register
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