


[Da Redação]

A
cadeia automotiva brasileira é composta
pelas montadoras, seus diversos
fornecedores e todos os trabalhadores
envolvidos, além das demais instituições

sindicais, patronais e governamentais. Com a abertura
econômica ocorrida no Brasil, as montadoras aqui
instaladas tiveram a possibilidade de reinserir suas
filiais nas estratégias formuladas pelas matrizes em
âmbito global e, portanto, na competição global.
Também foi possível a entrada de novos competidores,
o acirramento da disputa pelo mercado interno e o
fim de uma situação de estagnação e protecionismo
que havia consolidado um mercado dominado e
dividido entre quatro das grandes montadoras globais
(Volkswagen/Alemanha, Fiat/Itália, General Motors/
EUA e Ford/EUA). Esse novo cenário redefiniu as
possibilidades, necessidades e pretensões da cadeia
automotiva instalada.

A partir de inovações, da implantação de novas plantas
produtivas e de fusões e aquisições, todo o complexo
industrial até então vigente foi-se alterando. Assim, a
estrutura do setor automotivo no Brasil vem sofrendo
fortes mudanças em função das transformações do cenário
econômico, tanto nacional como internacional: à abertura
comercial e financeira do país acrescentou-se uma forte
reestruturação do setor em termos mundiais, no sentido da
globalização da cadeia produtiva.

Estruturas tradicionalmente verticalizadas deram
lugar a processos de terceirização sem precedentes.
Nesse novo contexto, o que era econômico há dez ou
mesmo cinco anos pode não sê-lo mais, em termos
de escala de produção, localização das atividades
produtivas, tecnologia e processos de gestão, etc. O
setor automobilístico vem sendo vetor de inovações
tecnológicas para muitos outros setores da economia
brasileira. Por exemplo, muitas empresas fornecedoras de
autopeças apresentaram, durante algum tempo, níveis de
capacitação tecnológica compatíveis com os encontrados
em empresas estrangeiras que atuavam no mesmo ramo.

A questão atual é se, em um contexto de maior
inserção do país na economia mundial e de forte
internacionalização da cadeia automobilística, essas
características podem permanecer presentes. É
o momento de avaliar a possibilidade de o Brasil
configurar-se como polo de excelência automobilístico
e, a partir disso, estabelecer políticas setoriais que
facilitem o caminho nessa direção.

A questão da gestão na cadeia produtiva também está
sendo rediscutida. O aumento do número de recall - o

chamamento para a troca de uma peça com defeito de
fabricação - é uma prática muito em moda que afeta
diretamente toda a sociedade em questão de segurança. De
janeiro até o início de agosto de 2009, já foram pelo menos
19 recalls, com cerca de 500 mil unidades de carros de
passeio com algum tipo de problema. Como geralmente é
um defeito de fabricação em um componente de segurança,
esse número toma-se bastante expressivo.

Conforme prevê o artigo 10 do Código de Defesa do
Consumidor (Lei 8078/90), o recall é uma obrigação de
todo fabricante de produtos. Na prática, todo consumidor
tem o direito à informação. É bom que fique claro que
todo cidadão tem de ter uma informação adequada
e clara, com especificação correta de quantidade,
características, composição, qualidade e preço. Além de
tudo, deve saber sobre os riscos.

No caso de um veículo, a falha no funcionamento
de um componente no sistema de freios, por exemplo,
pode ocasionar sérios riscos de acidente. No início do
ano passado, a Volkswagen teve de reconhecer a falha
no sistema de rebatimento do banco traseiro da linha
Fox/Cros Fox/SpaceFox. Na época, houve uma demora
para reconhecer a falha no funcionamento da peça do
rebatimento do banco traseiro. No final das contas, a
fabricante incorporou um anel de borracha para acabar
de vez com a possibilidade de acidente, como ocorreu
com oito donos de veículos que, infelizmente, tiveram
parcialmente o dedo de uma das mãos mutilado no
manuseio do sistema de rebatimento do banco. Por
isso, o recall é mais que uma obrigação.

No liwo"Recall - 4 Milhões de Carros com Defeito
de Fábrica", o autor Rodolfo Alberto Rizzotto revela que
mais da metade dos veículos convocados para recall no
Brasil não compareceram para sanar defeito grave, o que
coloca em risco a segurança de todos. Dentre as medidas
possíveis, está prevista a possibilidade de o Denatran vir a
não licenciar veículos com recall pendente. Ele relaciona

4.219.163 veículos convocados desde 1991 quando entrou
em vigor o Código de Defesa do Consumidor. Na relação,
a primeira do gênero no país, aparecem as marcas,
modelos, ano de fabricação, razão do recall, riscos que
estão correndo os proprietários, número do chassi, dentre
outras informações úteis.

Será que isso vem no gerenciamento dos
fornecedores? Segundo a administradora de
empresas, Esther Faingold, as montadoras impõem,
paulatinamente, uma concorrência quase caracterizada
como leilão reverso, substituindo a segurança
do fornecimento e o compromisso de qualidade,
implícitos em contratos mais duradouros, pelo
oportunismo de preços aviltados e negociações



inconsistentes de curto prazo. Essa prática de preços
aviltantes estabelece uma espécie de tourada, na qual
o touro é sangrado cruelmente até a morte, de modo
perverso pelo toureiro, sob o aplauso da platéia.

"Todos verbalizam a meta da sustentabilidade,
fazendo apologia dos avanços tecnológicos e de
veículos mais seguros e silenciosos, menos poluentes
e onerosos. No entanto, esse discurso da moda é mera
verborragia, pois prevalece, mesmo, a dura realidade

dos preços distorcidos e empresas desrespeitadas, por
compradores e, o que é pior, por elas próprias", explica
ela. "As Montadoras incentivam seus fornecedores a
promoverem mudanças em materiais ou em processos,
de maneira que se atendam às especificações da
qualidade, mas acarretem maior vantagem competitiva
(leia-se: a redução crescente do lucro de alguns para
o constante aumento do lucro de outros). Como

resultado: no contexto de um cenário de vendas
recordes de automóveis no Brasil, suscitado por
redução tributária integrante da estratégia do país para

o enfrentamento da crise mundial, o faturamento do
setor de autopeças no primeiro semestre de 2009 foi

24,8% inferior ao de igual período do ano passado. O
número de trabalhadores empregados no segmento
recuou de 198 mil, em maio, para 196 mil em junho. O
déficit da balança comercial setorial no acumulado de

janeiro a junho foi de US$ 997 milhões, 7,6% maior do
que o registrado no mesmo período de 2008".

Para ela, é preciso refletir sobre as relações

distorcidas entre fornecedores e montadoras. "A
passividade e concordância com as políticas de
preço e concorrência estabelecidas pela indústria

automobilística não atingem apenas as empresas
de autopeças; também transformam em reféns os
consumidores, o mais importante e, ao mesmo tempo,
vulnerável elo de toda essa cadeia de suprimentos.
Está se substituindo a saudável equação de equilíbrio e
justiça econômica nas quais todos devem ganhar, por
uma subserviente regra de perde-ganha, nociva para o
setor, aos compradores finais de veículos, à economia
brasileira e, portanto, toda a sociedade. É uma estranha
e indesejável síndrome. Felizmente, não são todas
as montadoras e, tampouco, toda a cadeia que está
contaminada. É importante distinguir os que mantêm

a lucidez, para que suas práticas estabeleçam um novo
referencial ao mercado", assegura.

Para gerenciar a cadeia automotiva a ISO desenvolveu
a especificação técnica ISOATS 16949:2009.O padrão
internacional é utilizado pelas organizações de produção
automotiva e de peças de reposição para certificação de
Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos específicos

para aplicação da ISO 9001:2008. Ela foi revisada pelo
International Automotive Task Force (IATF) e pelo comitê
técnico da ISO, o ISO/TC 176, Gestão da Qualidade e
Garantia da Qualidade. A implementação generalizada
da ISO/TS 16949 é vista como uma oportunidade para
melhorar a qualidade e reduzir custos.

"A revisão da ISO/TS 16949 para toda a cadeia de
suprimentos servirá para agilizar as operações e, assim,
ajudar as empresas a cortar custos enquanto melhora
a sua eficiência. A publicação da ISO/TS 16949 dará
suporte ao setor e tranqüilizará os consumidores,
assegurando benefícios significantes para os fornecedores
automotivos entre os desafios que a indústria vivência",
relata o secretário-geral da ISO, Rob Steele.

De acordo com a ISO, até o final de dezembro
de 2008 no mínimo 39.300 certificados da ISO/TS

16949:2002 foram emitidos em 81 países. Isso representa
um aumento de 12% em relação a 2007. As organizações
agora terão um prazo de 120 dias (contados a partir da
data da publicação da nova edição, em 15 de junho) para
se adequarem aos novos requisitos da norma.

A ISO/TS 16949:2009 é a terceira edição da norma,
que teve sua primeira publicação em 1999. Assim como
a ISO 9001:2008, ela não contém novos requisitos e
reflete as alterações da última edição da ISO 9001, com
as seguintes aplicações:

• Não há novos requisitos - A ISO/TS 16949:2009
não traz novos requisitos ou alterações. A ISO
9001:2008 contida fornece esclarecimentos aos
requisitos existentes em relação à antiga versão da
norma e introduz alterações destinadas a melhorar a
coerência com a ISO 14001:2004.

• Aplicação - Organismos de certificação e
empresas devem compreender e aplicar os ajustes
da norma ISO/TS 16949:2009. A aplicação dos
esclarecimentos relacionados aos requisitos da norma
ISO 9001:2008 nos textos emoldurados da ISO/
TS 16949:2009 torna-se vigente após 120 dias da
publicação da ISO/TS 16949:2009.

• Certificação ISO/TS 16949:2002 - Continua em vigor
para o ciclo atual de certificação. Certificações de acordo
com a ISO/TS 16949:2009 são reconhecidas a partir da data
efetiva de publicação da norma. A certificação de acordo
com a ISO/TS 16949:2009 não é um upgrade e a validade do
certificado continuará a mesma.

• Certificados ISO/TS 16949:2009 - Certificados
reconhecidos pelo IATF para a norma ISO/TS
16949:2009 podem ser emitidos mediante solicitação
da organização (cliente), após a sua publicação oficial e
após uma auditoria de manutenção, mas sua emissão
não é exigida até a próxima auditoria de recertificação.
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As regras para obtenção
do reconhecimento da
IATF 3a edição
[Aníbal Teixeira]

A
s organizações buscam a certificação de
seus Sistemas de Gestão da Qualidade
pelas mais diversas razões. Em alguns
casos, essa certificação deve ser segundo

a Especificação Técnica aplicável à cadeia automotiva
(ISO/TS 16949:2002). As regras para obtenção do
Reconhecimento IATF tem a finalidade de definir
os critérios e requisitos para reconhecimento dos
Organismos de Certificação para auditarem conforme
a ISO/TS 16949 e emitirem certificado a seus clientes.

O conjunto de atividades definido nas regras supõe
um trabalho que seja coordenado pelo organismo
de certificação (OC). Essa coordenação, por sua vez,

envolve as atividades que são desenvolvidas pelo

auditor, pelo pessoal do escritório do OC e também
pelos responsáveis da organização em processo de
certificação, que estejam envolvidos nas atividades
associadas - por exemplo: à implementação de uma
ação corretiva para uma não-conformidade que
tenha sido detectada em uma auditoria, podendo ser
de certificação, acompanhamento ou recertificação.
Esse trabalho em conjunto é fundamental para o
atendimento aos prazos estabelecidos por essa regra
de certificação.

As Regras 3a Edição estão consistentes com os
requisitos da ISO/IEC 17021:2006. Os usuários e
entidades envolvidas com o processo de certificação

encontram, muitas vezes, necessidades de
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esclarecimentos e, quando isso ocorre, solicitam à IATF
por meio de perguntas que são agrupadas e publicadas
sob a denominação de Respostas às Perguntas mais
Freqüentes (FAQ - Frequently Asked Questions). Essa

edição possui em seu conteúdo essas respostas, bem
como as Interpretações Sancionadas (SI - Sanctioned
Interpretation) referentes à 2a Edição, fazendo com que
esse documento se tome mais fácil de ser usado. Também
foi incorporado a essa edição um glossário com os termos
mais utilizados. Neste artigo, tratarei do processo de
certificação e das auditorias envolvidas. Na Figura l,
segue parte do fluxo do processo, envolvendo a auditoria
de certificação e as auditorias de acompanhamento,
que tem por objetivo ressaltar o foco sobre os prazos de
interação com o IATF.

O texto em vermelho, à esquerda da Figura l, trata de
um conjunto de atividades envolvendo os funcionários
do escritório do organismo de certificação. Ao concluir a
auditoria de estágio 2 de certificação ou no encerramento
da auditoria de acompanhamento, tem início o prazo

de 20 dias para que essa fase seja incluída no banco de
dados da IATF. Esse banco de dados contém registro
das informações relativas às auditorias, os auditores, os
organismos de certificação, as organizações certificadas,
as não-conformidades detectadas, etc.

Após o encerramento da auditoria (certificação ou

acompanhamento), o auditor tem 15 dias para emitir
o relatório final. Caso haja alguma não-conformidade
durante a auditoria de certificação, a organização (sendo
certificada) possui um prazo de 90 dias para concluir o
fechamento da mesma. A equipe do escritório do OC tem
o prazo de sete dias para informar ao IATF a conclusão
da etapa correspondente.

O conjunto dessa documentação é submetido ao
membro do Organismo de Certificação que irá analisá-lo,
e poderá ser vetado caso não se verifique consistência
nas análises do auditor. Do contrário, ocorre a decisão de
certificação e conseqüente emissão do certificado. Essa
etapa deve ser concluída dentro do prazo de 120 dias, a
contar da última data da auditoria de certificação.

Nessa fase do processo é que ocorre a contribuição da
equipe da organização que está sendo certificada, para a
conclusão da ação corretiva necessária para fechar a não-
conformidade encontrada no SGQ. Concluído o processo
de emissão do certificado, o OC, por meio da equipe de
seu escritório, deve informar a conclusão dessa etapa à
IATF, também dentro do prazo de sete dias.

Caso esses prazos anteriormente citados não sejam
atendidos, o processo de certificação reinicia da fase
To, ou seja, da auditoria de prontidão (estágio l). Para

o caso da auditoria de acompanhamento, a diferença
passa a ser o prazo de 20 dias para a implementação da

correção da não-conformidade.
No que se referem às demais
etapas, essas são idênticas ao
processo de certificação, assim
como os prazos relacionados.
Para o processo de auditoria de
recertificação, o entendimento

das etapas e prazos pode ser
visualizado na Figura 2.

Um ponto importante
no ciclo, que deve ser bem
administrado dentro do

contexto da linha do tempo,
está relacionado com a data
de emissão do certificado e
a conclusão das etapas que
compõem as fases de uma
auditoria. A data de conclusão
do fechamento de uma

eventual não-conformidade
detectada na auditoria deve
ocorrer antes de expirada a
validade do certificado, para
que a organização não fique
sem o mesmo.
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Considerando a responsabilidade compartilhada, o

organismo de certificação deve ter um acordo legal de

obrigatoriedade sobre o cliente informar ao próprio OC,

sem demora, acontecimento que possa afetar a capacidade

do sistema de gestão de continuar a atender aos requisitos

de certificação da ISOTS 16949:2002. Isso inclui, por

exemplo, alterações relativas a qualquer situação especial

envolvendo OEM (ex.: embarque controlado).

O ciclo de auditoria deve obedecer ao seguinte critério:

O ciclo de certificação de três anos tem início

com a data da decisão de certificação. Essa data

deve ser a data de emissão do certificado. Um novo

ciclo de certificado começa com a data de decisão de

recertificação. Essa data deve ser a data de emissão

do certificado. As atividades-suporte na planta ou

remota (exemplo: projeto do produto, análise crítica

de contrato, compras, armazenamento, etc.) devem

ser auditadas como requerido para suportar a planta,

mas devem ser incluídas na auditoria inicial de

estágio 2, pelo menos uma vez mais durante o ciclo

das auditorias de acompanhamento e recertificação

(somente projeto do produto anualmente).

A equipe auditora deve ser composta de auditores

IATF (e especialistas, quando necessários). O OC deve

indicar pelo menos um auditor da equipe auditora da

certificação inicial para participar de todas as auditorias

do ciclo de três anos. Para o próximo ciclo de auditoria

(recertificação e acompanhamento) auditores diferentes

devem ser utilizados. No esquema de certificação

corporativa, a decisão de suspensão ou de retirada do

certificado passa a ser aplicada somente sobre a planta ou

as plantas afetadas. A Regra 2a Edição tornou-se obsoleta

em 31 de dezembro de 2008. m

Aníbal Teixeira é auditor e instrutor oficial do Instituto da
Qualidade Automotiva (IQA) - anibal.teixeira@iqa.org.br
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