TS 16949 – Estratégia de Transição

O IATF publicou no sítio www.iatfglobaloversight.org em 10/8/16 o documento “Transition
Strategy ISO/TS 16949 > IATF 16949”, determinando regras de transição da atual
ISO/TS16949:2009 para a futura TS 16949:2016, prevista para publicação em Out/16.
Já havia sido determinado que os certificados ISO/TS16949:2009 deixam de valer após
14/9/18. A nova informação é que após 1/10/17, nenhuma auditoria pode ser realizada na
norma antiga, devendo já atender aos requisitos da nova norma. Isso é importante para as
empresas certificadas ISO/TS16949:2009 prepararem sua estratégia de transição para a nova
norma, em especial aquelas que deveriam receber auditoria programadas próximo a 1/10/17.
Algumas empresas talvez preferirão antecipar auditorias em função dessa data.
Falha em atender aos requisitos da transição coloca a empresa no processo de decertificação
(Regras item 8.1.e). As empresas que perderem a certificação não precisarão passar pelo
Estágio 1, desde que a última auditoria tenha ocorrido a menos de 18 meses.
A transição deve ser feita em uma auditoria com duração de uma renovação de certificação,
cobrindo todo o SGQ, incluindo sítio de suporte remoto, como estabelecido atualmente. Para
certificações de ciclo anual, a auditoria de transição deve ocorrer a 6, 9 ou 12 meses da
auditoria anterior. Não é permitido mudar de certificadora durante a transição. Também não é
permitido fazer a transição em uma auditoria especial (deve ser uma renovação ou
manutenção).
O planejamento da auditoria de renovação deve ser remoto, analisando criticamente toda a
documentação, para verificar a conformidade com a IATF 16949, estimado em 0,5 dia de
trabalho.
O documento estabelece também regras para a requalificação dos auditores dos organismos
de certificação e para os organismos de certificação.
Em um boletim suplementar emitido em 9/8/16, também disponível no sítio
www.iatfglobaloversight.org o IATF informa que a nova IATF16949 conterá requisitos
específicos de clientes. O boletim também informa que as novas Regras serão publicadas em
Nov/16.
Outro documento conjunto do IATF e da ISO também disponível no sítio do IATF desde 9/8/16,
informa que a nova IATF16949 estará alinhada com a ISO9001:2015, e assim seguirá, apesar de
a norma deixar de ser uma “ISO”.

Consulte a Lato Qualitas quando for contratar consultoria para preparar sua empresa para a
transição para a IATF16949!
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