11 de fevereiro de 2019
PARA: Licenciados do Monograma API
Organizações Registradas APIQR
Solicitantes do APIQR e Monograma API
Auditores do API
DE: Programa Monograma API/APIQR
RE:

Frequência de Auditoria do Monograma

Os licenciados do Monograma há muito tempo são reconhecidos como líderes do setor na fabricação original de
equipamentos para a Indústria de Petróleo e Gás. Conforme a cadeia de suprimentos dos equipamentos originais do
setor de petróleo e gás evolui, a necessidade de melhorias contínuas para manter o valor e a integridade do Programa
Monograma continuam sendo primordiais para a confiabilidade, a segurança e a sustentabilidade do setor.
Em resposta às solicitações do setor e uma recente decisão da Diretoria do Programa Monograma para aprimorar a
integridade do programa, nós temos o prazer de anunciar que os participantes do programa apenas Monograma serão
auditados anualmente. Isso significa que durante o ciclo de licenciamento de 3 anos, cada fábrica passará por uma
auditoria de renovação e duas auditorias de fiscalização. As auditorias de fiscalização serão realizadas para garantir
que a fabricação consistente do produto alcance as especificações aplicáveis API de produto. Normalmente as
auditorias de fiscalização têm duração mais curta e se concentram na verificação da conformidade com os requisitos
da especificação do produto no sistema de gerenciamento de qualidade estabelecido (SGQ).
Para auxiliar os participantes do programa durante a transição para esses novos aspectos do programa, a API
implementará essa mudança usando uma abordagem em fases a começar em julho de 2019 e continuando a introduzir
os participantes progressivamente até julho de 2022. Essa alteração entrará em vigor em suas instalações após a
próxima data de renovação de sua licença.
As seguintes perguntas frequentes e suas respostas fornecem detalhes adicionais sobre como essa mudança
programática afetará suas instalações ao longo do tempo.
Quando a frequência de auditoria anual entrará em vigor?
A frequência de auditoria anual entrará em vigor no dia 1 de julho de 2019, com base no seguinte cronograma:

Se minha licença expirar
nesta data ou antes dela
30 de junho de 2019
Se minha licença expirar
após 30 de junho de 2019
Se minha licença expirar em
2020
Se minha licença expirar em
2021

2019
Renovação

Renovação

2020

2021

2022
Renovação

2023
Fiscalização

2024
Fiscalização

Renovação

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização Fiscalização

Renovação

Fiscalização

Fiscalização Fiscalização

Renovação

Fiscalização Fiscalização
Renovação

Renovação

Existe alguma chance para a auditoria de renovação atual? Não. Suas instalações continuarão passando por uma
auditoria de renovação a cada três (3) anos.
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Como essa alteração aprimora a integridade do programa Monograma?
As auditorias de fiscalização anuais permitirão uma verificação contínua da conformidade com os requisitos do
produto por toda a validade efetiva da licença. A realização de auditorias anuais ajudará a aumentar a confiança do
setor na capacidade de cada licenciado do Monograma fabricar produtos de acordo com todos os requisitos
aplicáveis.
Que benefícios eu terei devido a essa alteração?
Um programa de fiscalização anual promove um sistema de gerenciamento de qualidade sustentável e conformidade
com os requisitos do produto. Os dados do programa Monograma indicam que os clientes auditados a cada 3 anos
têm duas vezes mais probabilidade de serem reauditados, suspensos ou cancelados do que os clientes que passam por
uma auditoria anual de fiscalização. Essa alteração fornece aos clientes uma avaliação mais frequente, independente e
objetiva do seu sistema de gerenciamento e assim pode ajudar sua organização a aprimorar continuamente seu SGQ e
reduzir a probabilidade de resultados negativos da auditoria.
A frequência anual da auditoria altera a data de expiração do meu certificado? Não. A continuidade do seu
ciclo será mantida com a data de expiração de 3 anos no seu certificado.
Haverá algum custo adicional? As taxas de licença anuais não serão afetadas; entretanto, a fábrica será faturada
com o custo de cada auditoria.
Qual é o foco da auditoria anual? O principal foco de cada auditoria de fiscalização será a verificação da
conformidade com os requisitos do produto conforme o Sistema de gerenciamento de qualidade estabelecido.
Qual é a duração da auditoria de fiscalização? As auditorias de fiscalização podem ser mais curtas do que a
auditoria de renovação de todo o sistema. Entretanto, a duração varia de acordo com fatores incluindo, sem se
limitar, ao escopo das licenças da instalação.
Minha instalação precisa tomar alguma medida adicional nesse momento? Não. Consulte a tabela acima para
saber quando as auditorias de fiscalização serão incluídas no seu ciclo de auditoria.
As instalações com licenças do Monograma e registros do APIQR serão afetadas por essa mudança? Não, as
instalações com registros APIQR (por exemplo, API Q1, ISO 9001) já são auditadas anualmente. Essa mudança afeta
apenas aquelas organizações que têm apenas licenças do Monograma
Caso você tenha outras dúvidas, entre em contato conosco pelo e-mail certification@api.org.
Obrigado por sua dedicação constante e pelo apoio à manutenção da maior qualidade de produto possível em todo o
setor de petróleo e gás.

Atenciosamente,

Sharon Bowie
Gerente, Monograma/APIQR

