
 

 

PALESTRA  

 

IATF 16949:2016 - Mudanças em Sistemas de Gestão da Qualidade Automotivos

 

Data: 15 de Março de 2018 

Horário: das 09h30 as 12h30 

Local: Sede da ABIFA – Avenida Paulista 1274, 20º andar (Estação Trianon

PALESTRANTE - Engº Alexandre Alves

Automotive Manager/Leader Auditor IATF 16949:2016 

 

Objetivo: Entender as questões relacionadas às mudanças contidas na 

desafios referentes ao 

gerenciamento do SGQ baseado em uma abordagem robusta de avaliação, gerenciamento e 

controle dos 

riscos/oportunidades identificados, bem como, os benefícios associados à implantação e/ou 

manutenção da certificação. 

 

Conteúdo Programático: 

 

• Introdução aos participantes

• Cenário e dados relevantes dos processos de certificação automotiva

• Histórico da norma até a IATF 16949

• Lançamento da norma na versão 2016

• Conceitos básicos de aval

• Estrutura básica da norma

• Principais mudanças da norma

• Linha do tempo para a certificação inicial

• Linha do tempo para a transição de empresas certificadas ISO TS 16949:2009

• Estratégia de transição das empresas certificadas ISO TS 16949:2009 para IATF 

16949:2016 

• Resultados das primeiras auditorias já realizadas

• Dúvidas e discussões 

 

Faça já a sua inscrição (gratuita): 

 

Dúvidas:  

Weber Büll Gutierres – wgutierres@abifa.org.br

 

 
Realização: 

 

      

Mudanças em Sistemas de Gestão da Qualidade Automotivos

 

Avenida Paulista 1274, 20º andar (Estação Trianon-Masp)

Engº Alexandre Alves 

Automotive Manager/Leader Auditor IATF 16949:2016 - BRTUV - TUV Nord Group

Entender as questões relacionadas às mudanças contidas na IATF 16949:2016, os 

gerenciamento do SGQ baseado em uma abordagem robusta de avaliação, gerenciamento e 

riscos/oportunidades identificados, bem como, os benefícios associados à implantação e/ou 

 

Introdução aos participantes 

Cenário e dados relevantes dos processos de certificação automotiva 

Histórico da norma até a IATF 16949 

Lançamento da norma na versão 2016 

Conceitos básicos de avaliação, gerenciamento e controle de riscos 

Estrutura básica da norma 

Principais mudanças da norma 

Linha do tempo para a certificação inicial 

Linha do tempo para a transição de empresas certificadas ISO TS 16949:2009

de transição das empresas certificadas ISO TS 16949:2009 para IATF 

Resultados das primeiras auditorias já realizadas 

 

Faça já a sua inscrição (gratuita): https://goo.gl/forms/IJdPjmLUQoOBGPWR2

wgutierres@abifa.org.br – (11) 3549-3369 

 

Mudanças em Sistemas de Gestão da Qualidade Automotivos 

Masp) 

 

TUV Nord Group 

IATF 16949:2016, os 

gerenciamento do SGQ baseado em uma abordagem robusta de avaliação, gerenciamento e 

riscos/oportunidades identificados, bem como, os benefícios associados à implantação e/ou 

 

Linha do tempo para a transição de empresas certificadas ISO TS 16949:2009 

de transição das empresas certificadas ISO TS 16949:2009 para IATF 

forms/IJdPjmLUQoOBGPWR2  


