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Novas Regras para Certificação da  
ISO/TS-16949:2009 – 4ª Edição 

 
 
Objetivo: 
Apresentar aos participantes as novas regras para certificação e manutenção dos certificados da ISO 
TS 16949, conforme a 4ª edição publicada em 1º de outubro de 2013 e seus impactos nos sistemas 
certificados e nas organizações.  
 
Programa:  

 Revisão na interpretação dos requisitos das regras, e foco nas mudanças da 3ª para a 4ª 
Edição das Regras.  

 Introdução 
 Visão geral dos três primeiros anos do ciclo de certificação ISO/TS 16949 
 Objetivos das Regras 
 Termos e Definições 
 Requisitos da IATF para Organismos de Certificação 
 Requisitos Contratuais do Organismo de Certificação com o Cliente 
 Requisitos de Recursos 

 Requisitos Gerais do Processo de Auditoria ISO/TS 16949 
 Auditorias 
 Outros Tipos de Auditoria 
 Processo de Decertificação do Certificado 
 Registros Requeridos ao Organismo de Certificação 
 Planejamento de auditorias 
 Auditoria de manufatura nos turnos 

 
Durante o dia também serão discutidos outros assuntos, tais como: 

 Documentação para o Planejamento das Auditorias; 
 Processo de Gestão das Não Conformidades; 
 A influência das Situações Especiais (ex.: Embarque Controlado); 
 Processo de alteração de Organismos de Certificação 
 Principais Relações entre as Regras 4ª. Edição, Regras 3ª. Edição e ISO/IEC-17021 

 
 
Público: 
Profissionais envolvidos com o processo de certificação, manutenção e melhoria da gestão da 
qualidade automotiva, ISO TS 16949, consultores, auditores independentes e demais pessoas 
interessadas em ampliar seus conhecimentos.  
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Diferencial: 
Este treinamento será conduzido por um profissional que é auditor líder, qualificado pelo IATF e pelo 
ABS-QE  para a realização deste treinamento.  
 
Metodologia  
A metodologia aplicada nos treinamentos do ABS-QE, garante a assimilação através de slides, 
apostilas, exercícios e dinâmicas. Nossos instrutores, são auditores líderes, do quadro de 
profissionais do ABS. Para melhor assimilação do conteúdo, todo o material pode ser personalizado 
e customizado, com informações dos sistemas de gestão da empresa. 
 
Carga Horária: 
8 horas 
 
INSTRUTOR: O instrutor deste treinamento será um auditor líder do ABS-QE, qualificado pelo IATF 
para ministrar este treinamento, o que facilita, em  muito, a transmissão da informação e na 
geração do conhecimento. Ele utilizará exemplos práticos do dia-a-dia, da implementação à 
auditoria, e isso  facilitará a assimilação da informação e agregará valor ao treinamento.  
 

 


