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Resumo das mudanças para o Brasil (Agosto a Dezembro 2018) 

Resumo das mudanças para Associação Gratuita AIAG: 
 

Válido apenas para o Brasil até o final de 2018.  

Deve ser parte da cadeia de suprimentos automotiva (não são permitidas empresas de consultoria / 
treinamento ou Organismos de Certificação). 

Restrição do período de associação alterado. Não mais apenas por 5 anos; as empresas se tornarão 
membros da AIAG por toda a vida (sem custo). 

Restrição do limite de faturamento alterado. Não mais restrito a fornecedores cujas vendas anuais globais 
são inferiores a US $ 20 milhões.  

 



Visão Geral – Fluxo do Processo de Associação (para o Brasil) 

Interaction Plexus  
• Promove a Associação 

com a AIAG em todo 
o Brasil.  

• Disponibiliza o 
formulário para o 
cadastro das empresas 
em eventos de 
treinamentos, 
apresentações e 
conferências. 

• Disponibiliza o 
formulário para 
cadastro também no 
site da Interaction 
Plexus. 

 

Empresa 
• Preenche o 

formulário de 
cadastro em papel 
ou no site da 
Interaction Plexus. 

Interaction Plexus  
• Transfere os 

formulários para a 

AIAG.  

• Ao receber o 
formulário da 
empresa, a mesma já 
pode se beneficiar 
da aquisição com 
desconto das 
publicações de guias 
e manuais AIAG 
disponíveis na 
Interaction Plexus. 

 

AIAG 
• Analisa o cadastro. 

• A empresa é notificada 
assim que o cadastro é 
processado. 

E-mail de boas vindas 
é enviado para a 
empresa (veja os slides 
seguintes para mais 
informação). 

O nome da empresa é 
inserido no cadastro da 
AIAG. 

• Se não aprovado o 
cadastro, a empresa é 
notificada. 

Empresa 
• Recebe a notificação 

da condição de 
Associado (em 
Inglês). 
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FAQ Fluxo do Processo de Associação (Modificado para o Brasil) 
Q. Ao preencher o formulário de cadastro, o que acontece em seguida? Quanto tempo dura esse processo? 

› Uma vez que o formulário é recebido pela AIAG da Interaction Plexus, uma resposta automática de agradecimento 
pelo interesse na associação é enviada e alguém entrará em contato em breve para concluir o processo. (Se ocorrer o 
envio do formulário de cadastro durante o horário comercial normal, a resposta será dada em até alguns dias). 

Q. E se a pessoa que preenche o formulário de inscrição não for a melhor pessoa da empresa para responder às 
perguntas complementares para a associação feitas pela AIAG? 

› Se a pessoa que preenche o formulário de cadastro não for a pessoa certa, a mesma deve preencher o formulário com 
as informações obtidas do contato mais apropriado da empresa. 

Q. Já que os representantes de publicação de normas e guias da AIAG não podem dar à empresa o preço dos 
membros até que eles apareçam no site da AIAG (verificação da associação), quanto tempo esse processo 
leva. Se uma empresa se cadastra para ser um membro associado, quanto tempo leva para aparecer no site?  

› O desconto para as publicações pode ser oferecido no recebimento do formulário preenchido pela Interaction 
Plexus.  

Q. Existe um contato específico para o Brasil na AIAG para ajudar com qualquer dúvida adicional das empresas? 

› Consultas podem ser enviadas para aiagmemberservices@aiag.org. É a melhor forma de contato, uma vez que caixa 
de entrada é monitorada continuamente por vários membros da equipe da AIAG. 

mailto:aiagmemberservices@aiag.org
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Como verificar o cadastro da empresa na AIAG? (Atualizado) 

› Uma lista completa dos membros 
atualmente Associados na AIAG pode 
ser consultada no website da AIAG. 

› Para verificar se a empresa já é 
Associada na AIAG, verifique em: 

• http://www.aiag.org/membership/
member-companies 

› É possível utilizar também a ferramenta 
de busca OU selecionar pelo nome da 
Empresa.  

Esta ferramenta pode ser usada para a contínua verificação uma vez que o formulário de 
cadastro é transferido pela Interaction Plexus para a AIAG e o novo perfil de associado 

deve ser criado. No entanto, o envio do formulário de cadastro preenchido para a 
Interaction Plexus é ser suficiente para a oferta do desconto preços das  publicações. 

http://www.aiag.org/membership/member-companies
http://www.aiag.org/membership/member-companies
http://www.aiag.org/membership/member-companies
http://www.aiag.org/membership/member-companies
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Boas-vindas para novos membros 

1º Email de Boas-vindas 
Bem-vindo à AIAG como contato chave da NOME DA 
EMPRESA. Como contato chave, você atuará como o 
principal ponto de contato da sua empresa. 
Compartilhar as informações do AIAG com seus 
colegas garante que todos estejam se beneficiando 
de sua associação.  

  

Para obter dicas úteis, configurar uma conta e 
aprender sobre os benefícios da AIAG, compartilhe o 
seguinte link com seus colegas: 

› AIAG New Welcome Center 

 

Eu sou o seu embaixador. Se você precisar de algo, 
por favor me avise. 

 

 

 

2nd Email 
Obrigado pela sua adesão à AIAG! Para melhor 
atender nossos membros e garantir que você 
aproveite ao máximo sua associação, forneça os 
contatos chaves da sua organização nas seguintes 
áreas: Qualidade, Supply Chain e Responsabilidade 
Corporativa, dedicando um momento para completar 
o nosso Questionário de Novos Associados. Este 
pequeno questionário ajudará a AIAG a fornecer 
informações específicas para suas necessidades. 

  

Se, a qualquer momento, você tiver dúvidas, 
preocupações ou precisar de assistência com os 
benefícios de seus associados, sinta-se à vontade 
para entrar em contato diretamente com os Serviços 
aos Membros no número 248.358.9780 ou 
diretamente com o seu Embaixador. 

 

Obrigado por se associar. 

 

Exemplo dos e-mails de “de boas-vindas” enviados para as empresas 
depois que a associação corporativa da AIAG é concedida / aprovada. 

https://www.aiag.org/membership/new-member-welcome-center


3º Email (se não completar o Questionário) 
Você é uma associado; e agora? Gostaríamos de agendar uma reunião de BOAS-VINDAS em um horário 
conveniente para você e sua equipe. Seria um WebEx ao qual você poderia convidar membros de sua equipe 
e/ou outros departamentos. O objetivo é responder ao questionário, incluindo quais grupos de trabalho 
estarão ativos na AIAG, como serem voluntários, quais recursos estão disponíveis aos membros, o que está 
disponível no site e como enviar ideias para projetos. Esta breve ligação ajudará a garantir que você e seus 
colegas obtenham o máximo benefício de sua associação.   

 

Apenas alguns lembretes:: 

› Complete e retorne o Questionário de Novo Membro 

› Encaminhe o AIAG New Welcome Center aos seus colegas para aproveitar ao máximo a participação de sua 
empresa 

› Se você ainda tiver dúvidas sobre sua associação, confira em About AIAG Membership 

  

Obrigado novamente! Deixe-nos entender suas idéias sobre como fazer uma conferência de BOAS-VINDAS. 

 

 

 

Boas-vindas para novos membros Exemplo dos e-mails de “de boas-vindas” enviados para as empresas 
depois que a associação corporativa da AIAG é concedida / aprovada. 

https://aiag.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_1CehjKbdn3MSZ9P
https://aiag.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_1CehjKbdn3MSZ9P
https://aiag.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_1CehjKbdn3MSZ9P
https://aiag.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_1CehjKbdn3MSZ9P
https://www.aiag.org/membership/new-member-welcome-center
https://www.aiag.org/docs/default-source/Membership/already-a-member-learn-about-your-membershipe4a92d3c35936d389999ff000056dc99.pdf?sfvrsn=0http://


Benefícios da Associação 



Destaque dos Benefícios chaves da Associação 

› Acesso gratuito aos cursos de e-learning da AIAG (Core Tools eLearning e mais). 

› Desconto na aquisição das publicações/manuais da AIAG. 

› Acesso livre às avaliações de conhecimento da AIAG, incluindo a opção de receber relatórios de resultados  
detalhando o desempenho por localização, departamento e muito mais. 

› Accesso ao AIAG Supply Safe® - Global Supplier Visibility Map, que ajuda no gerenciamento dos riscos em 
sua cadeia de suprimentos permitindo que você pesquise facilmente a localização de fornecedores, 
incluindo distância do ponto de pesquisa, status de membro da AIAG, status de certificação da IATF (se 
disponível) e muito mais. 

› Acesso ao Supplier Connect, que oferece uma maneira melhor de pesquisar e encontrar as habilidades, os 
produtos e os serviços de que você precisa, por commodity, palavra-chave e capacidade. Exiba seus 
produtos, serviços e recursos no Supplier Connect - colocando sua empresa disponível aos gestores de 
compras que desejam fazer negócios com um fornecedor que entende e se comprometeu com o poder da 
qualidade e da colaboração. 

› Oportunidade exclusiva de se voluntariar em comitês. 

 

Informações adicionais no site da AIAG: 

› https://www.aiag.org/membership/benefits 

 

 

https://www.aiag.org/membership/benefits

