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RESUMO 
 
 

IMPORTANCIA E IMPLANTAÇÃO DA NORMA ISO TS 16949 EM INDÚSTRIAS 
AUTOMOBILISTICAS Resumo No cenário atual, há uma busca pela melhoria dos produtos 
através de novas tecnologias e métodos de processos, com a finalidade de assegurar a 
qualidade e minimizar os tempos de processamento, tornando-os aptos a um mercado cada 
vez mais competitivo. Assim, as organizações devem constantemente reduzir seus custos sem 
que afete a produção e qualidade de seus produtos finais. É indispensável que sejam feitos 
estudos, levantamentos de dados e análises do processo. Dentro desta filosofia empresas 
trabalham intensamente em suas propostas de melhorias na área de qualidade, procurando 
focar em seus produtos, sempre com o foco voltado para reduzir problemas e 
conseqüentemente reduzindo seu custo nesta fabricação. Podemos citar como um bom 
exemplo as empresas automobilísticas, utilizando da Norma ISO TS 16949 que é uma técnica 
de especificação que tem como objetivo alcançar níveis de classe mundial em padronização e 
qualidade de seus produtos e na competitividade do seu ramo por todo planeta. Esta 
especificação é reconhecida mundialmente e ajuda todas as indústrias automotivas a fazerem 
negócios cada vez maiores e mais lucrativos. Considerando sua importância e suas vantagens 
que este trabalho vai ser desenvolvido. Com a globalização dos mercados, as indústrias 
automotivas precisam melhorar sempre seu desempenho, e reconhecem a importância e a 
necessidade de melhorar a qualidade se não quiserem ter prejuízos, já que a atual competição 
mundial é dentro das próprias empresas evitando o desperdício. O objetivo principal da ISO/ TS 
16949 é o desenvolvimento de sistema global gerencial, enfatizando a redução de desperdícios 
dentro da cadeia de suprimento por meio da especificação de requerimentos para o sistema de 
qualidade. Além de integrar os requisitos da norma ISO 9001, a ISO/TS 16949 também inclui e 
detalham os requisitos específicos para o aumento da competência dos colaboradores, projeto 
e desenvolvimento, produção e fornecimento de serviços, controle dos equipamentos de 
medição e monitoramento, análise e melhoria contínua. Para a análise do objetivo proposto 
pretende-se desenvolver um estudo de caso em uma empresa que possua a certificação 
ISO/TS 16949. As empresas trabalham principalmente com estudo de caso para solucionar 
seus modos de falhas. O método de estudo de caso permite o conhecimento de fenômenos 
individuais, organizacionais, sociais e políticos, preservando a visão completa e as 
características significativas de eventos da realidade. A ISO/TS16949 traz como principais 
ganhos uma empresa com melhor abertura comercial para novos projetos, ter métodos claros a 
serem seguidos e realizados para o bom andamento do processo; incentivo às pessoas 
buscarem o seu melhor como forma de exemplificar a melhoria continua. Metodologia Para a 
análise do objetivo proposto pretende-se desenvolver um estudo de caso em uma empresa que 
possua a certificação ISO/TS 16949. Estudo de caso é o circunscrito a uma ou poucas 
unidades, entendidas essas como uma pessoa, uma família, um produto, uma empresa, um 
órgão público, uma comunidade ou mesmo um país. Tem caráter de profundidade e 
detalhamento. Pode ou não ser realizado no campo. Objetivo Identificar e propor soluções 
quanto ao atendimento aos requisitos da ISO TS, na busca da certificação na mesma.  


