BRTÜV | Automotivo

Certificação IATF 16949:2016
SEJA UM PARCEIRO CONFIÁVEL PARA A INDÚSTRIA AUTOMOTIVA

O TÜV NORD Group está há
150 anos no mercado de
certificação, auditoria, inspeção e
treinamentos, sendo referência
em todos os continentes
do mundo.
O TÜV NORD Brasil - BRTÜV
atua como parte do grupo há 25
anos na América do Sul,
América do Norte, Europa e
Ásia, mantendo a credibilidade
internacional com auditores
regionais. Confira nossa lista
completa de serviços em nosso
site ou entre em contato via email:
atendimento@tuv-nord.com
Oferecemos ainda todas as
ferramentas necessárias para
você desenvolver sua carreira
ou empresa, de acordo com os
requisitos de diversas normas.
Consulte nossa lista de
treinamentos abertos ou faça
uma cotação para uma turma in
company via e-mail:
trainingcenter@brtuv.com.br

O que é a IATF 16949:2016?
A IATF 16949:2016 é a única norma
reconhecida mundialmente relacionada ao Sistema
de Gestão da Qualidade na Indústria Automotiva. É
aplicável a qualquer organização nacional ou internacional
ativa da cadeia automotiva de suprimentos, dentre elas:







Freios
Motores
Válvulas
Acessórios de segurança
Fundição, forjaria e laminação
Usinagem e acabamento

Por que se certificar?
O crescimento e sucesso de uma organização são resultado
direto da satisfação dos clientes, e a complexidade da cadeia de
suprimentos automotivos é um dos maiores desafios enfrentados
pela indústria deste setor.
As empresas fornecedoras de automóveis devem passar
segurança aos consumidores, mantendo processos industriais
confiáveis para garantir que estes estejam sempre satisfeitos. Esta
satisfação está diretamente relacionada à qualidade dos produtos
fabricados e dos serviços prestados, sendo a melhor maneira de
garanti- lá com a certificação IATF 16949:2016.
O processo de certificação
O processo de certificação começa com a definição do escopo de
certificação e a troca de informações entre o TÜV NORD Brasil BRTÜV e a sua empresa. Após o aceite da proposta pelo cliente,
programa-se a auditoria, a ser realizada em duas fases. Ao final da
Fase 2 e da decisão pela certificação, emitimos um certificado
válido pelo período de três anos.
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150 anos de
qualidade alemã
a serviço da sua
organização.

