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1. INTRODUÇÃO
Desde 1989, com suas origens na produção de ferramentas para atender aos segmentos aeroespacial e
automotivo, a Prolind tem a Engenharia em seu DNA. Hoje figura entre as maiores produtoras de perfis
de alumínio e manufatura de componentes.
Com duas prensas de extrusão totalmente automatizadas em São José dos Campos e parque fabril
completo para produção de componentes em alumínio. A Prolind também conta com uma unidade fabril
em Londrina para a produção de componentes em aço.
Nossa visão é estar entre os cinco maiores em seus negócios de atuação com sustentabilidade no Brasil
até o ano de 2020.
O objetivo de nossas estratégias é o de assegurar posições de liderança em segmentos selecionados por
meio da diferenciação. Com nosso foco em excelência, crescimento e inovação, estamos empenhados
na resolução dos desafios de nossos clientes. Nossa liderança é a relação entre as estratégias e as
ações.
Portanto, este guia foi elaborado para comunicar aos nossos fornecedores o compromisso da Prolind
Industrial Ltda com a qualidade de seus produtos, meio ambiente, saúde, segurança e melhoria contínua
de todos os processos e fluxo de trabalho.
2. OBJETIVO
Para que alcancemos nossos objetivos, nossas expectativas quanto às condições perfeitas e
confiabilidade dos materiais e serviços adquiridos, bem como a capacidade comprovada do processo e
da qualidade dos fornecedores é, por consequência, essencial na qualidade de nossos produtos. O
trabalho em parceria deve ser efetivo desde o processo de desenvolvimento do produto, não somente
restrito ao fornecimento, a fim de evitar erros desde as primeiras etapas.
2.1

Fornecedores

 A Prolind está comprometida a trabalhar com fornecedores que cumpram suas exigências de
qualidade e princípios de negócio, apoiando mudanças positivas quanto à qualidade, meio ambiente e o
ambiente de trabalho.
 Insistirá para que os fornecedores cumpram as exigências legais e trabalhem ativamente para
reduzir impactos ao meio ambiente e à saúde dos processos, serviços e produtos.
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 Dará suporte e monitorará o desempenho de seus fornecedores.
 Se for descoberto o descumprimento de uma especificação acordada, serão solicitadas corretivas ou,
inclusive, o término do relacionamento.
2.2 Abrangência
Este manual é aplicável a todos os fornecedores enquadrados na relação abaixo que define a
classificação dos fornecedores pelo tipo de material comprado:
 Tarugos;
 Chapas, Tiras, Trefilados, Parafusos e Porcas;
 Componentes de Borracha e Plásticos;
 Tintas e Produtos químicos;
 Laboratórios de Calibração e Ensaios;
 Serviços Terceiros:
o Estamparia;
o Serviços de Usinagem;
o Pintura;
o Tratamento Superficial.

3. REQUISITOS
A Prolind, que tem seu Sistema de Qualidade certificado conforme a norma ISO/TS 16949 estimula seus
fornecedores a desenvolverem seus respectivos Sistemas de Qualidade de maneira a atender os
requisitos das normas ISO 9001, ISO/TS 16949 e ISO 14001.
Portanto, é requisito mínimo que todos os fornecedores possuam seu Sistema de Qualidade certificado
conforme a norma ISO 9001 e sejam licenciados por órgãos ambientais competentes. Para casos em que
o fornecedor seja para a cadeia automotiva e não possuir certificação, o cliente final deverá assinar uma
derroga aprovando o fornecimento.
3.1 Homologação
A homologação do fornecedor para itens produtivos é realizada da seguinte forma:
 Comprovação da certificação mínima ISO 9001 do fornecedor;
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 Preenchimento do Questionário de Auto Avaliação de Fornecedor (para fornecedores sem
certificação mínima ISO 9001);
 Pontuação mínima de 82%;
 Envio da documentação conforme Check List de Documentos Ambientais para Fornecedores de
acordo com a categoria do fornecedor;
Para casos em que houver necessidade de preenchimento do Questionário de Auto Avaliação, os
fornecedores que não atingirem a pontuação mínima de 82%, o fornecedor deverá apresentar um plano
de ação.
A Prolind se reserva no direito de realizar uma auditoria, se necessário, para verificar as ações in loco.
Caso haja necessidade da realização da auditoria, será baseada conforme questionários padrões.
Fornecedores de cadeia automotiva serão auditados conforme critérios VDA.
Para fornecedores de itens não produtivos ou de serviços:
 Preenchimento do Questionário de Avaliação Ambiental do fornecedor;
 Envio da documentação conforme Check List de Documentos Ambientais para Fornecedores de
acordo com a categoria do fornecedor.
Nota: Fica dispensado da documentação o fornecedor que possuir certificação ISO 14001 ao envio da
cópia do certificado.
3.2 Documentos Obrigatórios
3.2.1 Fornecedor de Item Produtivo
O fornecedor deverá enviar seu certificado emitido pelo órgão certificador e a documentação conforme
Check List de Documentos Ambientais para Fornecedores conforme sua categoria.
O fornecedor de item produtivo que atender os requisitos acima estará apto a fornecer PPAP, amostra
inicial e/ou lote piloto, mediante solicitação formal (pedido, email, etc.) da Prolind.
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3.2.2 Fornecedor de Serviço
O fornecedor de serviços deverá enviar seu certificado emitido pelo órgão certificador, preencher o
Questionário de Avaliação Ambiental do fornecedor e enviar a documentação conforme Check List de
Documentos Ambientais para Fornecedores.

4. SUBMISSÃO DE PPAP
Após a homologação, o fornecedor de itens produtivos ou que interferem na qualidade do produto final,
cuja aplicação seja para clientes Automotivos deverá enviar o PPAP.
Há casos que clientes não automotivos exigem PPAP, e isto não isenta o fornecedor da submissão da
documentação.
Para submissão inicial do PPAP o nível exigido será 3, para outros motivos de submissão será analisado
individualmente, pois dependerá da criticidade da alteração.
Nota: Estão dispensados da submissão do PPAP fornecedores que não se enquadram nas descrições
abaixo ou que não forneçam matéria prima para a cadeia automotiva.
Caso haja necessidade, a PROLIND se reserva no direito de solicitar outros documentos que julgar
relevantes.
Para submissão de MDS o ID Prolind é 58011.
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4.1 Documentação PPAP:
PSW

Tratamento Usinagem
superficial

Componentes

Matéria
Prima

Relatório Dimensional

X

X

X

X

Relatório de Material ou Certificado
de Material

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MDS
Certificado de Calibração
Instrumentos de Medição

dos

Certificado de Acreditação
Laboratório de Calibração

do

X

X

MSA

X

X

X

X

Fluxograma do Processo

X

X

X

X

FMEA do processo

X

X

X

Plano de Controle

X

X

X

Amostra inicial

X

X

X

Cp / Cpk

X

Desenho Boleado

X
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5. APROVAÇÃO DE PPAP’S
Os PPAP’s serão analisados pela Prolind e o status será informado ao fornecedor. Dependendo do tipo
de aplicação a Prolind só aprovará o PPAP do fornecedor mediante a aprovação do item final pelo
cliente.
Caso a Prolind julgue necessário o PPAP poderá ser aprovado na planta do fornecedor através de uma
auditoria de processo, sendo assim, o nível de submissão será 5.

6. AVALIAÇÃO DE AMOSTRA INICIAL E/OU LOTE PILOTO
A avaliação da amostra inicial e/ou lote piloto deverá vir acompanhada de um Relatório de Inspeção de
Amostra Inicial de acordo com Manual AIAG – Processo de Aprovação de Peça para Produção (PPAP).
Estes resultados deverão satisfazer os requisitos de desenho e/ou especificação Prolind correspondente.
Se a amostra inicial for aprovada, desde que um lote piloto não seja solicitado, o fornecedor terá sua
avaliação aprovada. Caso a Prolind solicite o envio de um lote piloto, a validação só será realizada após
a aprovação do mesmo.
Salvo por motivo de força maior, e neste caso a Prolind deverá ser previamente informada, tanto a
amostra inicial como o lote piloto deverão ser fabricados nas mesmas condições operacionais de um lote
normal de produção, a fim de que em ambos os casos se possam avaliar a capacidade do processo
produtivo utilizado. Portanto, após o início da fabricação em série, o fornecedor tem por obrigação
informar previamente a Prolind sempre que houver a necessidade de alguma alteração no processo de
fabricação.

7. FORNECIMENTO
7.1 Certificado de Qualidade do Lote Fornecido
Para todos os lotes enviados o fornecedor deverá enviar o Certificado de Qualidade em meio eletrônico
ou físico junto à nota fiscal.
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O não envio do Certificado poderá acarretar na devolução do Lote ao fornecedor, e a Qualidade emitirá
um Relatório de Não Conformidade para a tratativa da não conformidade.
7.2 Verificação do Produto Adquirido
A Prolind efetua somente inspeção de recebimento por amostragem, portanto todo e qualquer desvio
encontrado nos produtos adquiridos são de responsabilidade do fornecedor, bem como os danos e
paralisações provocados por essas falhas.
Os custos resultantes da baixa qualidade poderão ser debitados pela Prolind, inclusive taxa de ocupação
da área destinada para o controle sobre os custos de baixa qualidade.
Quando apropriado, a Prolind se reserva o direito de verificar a qualidade dos produtos adquiridos nas
próprias instalações dos fornecedores, bem como quando especificado em contrato esta verificação
poderá se estender ao cliente ou representante do cliente da Prolind.
Estas verificações dos produtos adquiridos não isentam os fornecedores da responsabilidade de prover
produtos aceitáveis, nem impedir subsequentemente rejeição por parte da Prolind.
7.2.1 Embalagens
As embalagens devem atender as necessidades da Prolind, onde durante o processo de
desenvolvimento o fornecedor deve acordar com a Prolind o tipo de embalagem a ser utilizada para os
itens.
Todas as embalagens enviadas para a Prolind devem ter identificação unívoca evitando assim falha de
rastreabilidade dos lotes.
É de responsabilidade do fornecedor a retirada de todas as identificações das caixas retornáveis
(madeira, plástico, pallets e etc.) devendo estas embalagens conter apenas a identificação unívoca.
Nota: Se constatado que a embalagem possui identificação inválida a Qualidade formalizará a não
conformidade encontrada através de relatório de não conformidade, caso o fornecedor não envie uma
equipe para a limpeza das caixas, a Prolind se reserva no direito de repassar os custos da limpeza para o
fornecedor.
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8. MONITORAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DO FORNECEDOR
Todos os lotes de materiais que possuem interferência direta no produto são sujeitos à análise de
recebimento, e são pontuados em função de deméritos de acordo com o tipo de problema que
eventualmente apresentem. A Qualidade é o setor responsável pela inspeção de recebimento e por
atribuir, quando aplicável, os correspondentes deméritos, gerando Relatório de Não Conformidade.
8.1 Avaliação da Performance e Sistema da Qualidade - ÍNDICE GERAL DO FORNECEDOR - IGF

A avaliação dos fornecedores é realizada mensalmente, onde as pontuações dos itens abaixo são
automaticamente gerados pelo sistema:






Avaliação Comercial do Produto (ACP);
Índice de Quantidade de Entrega (IQF);
Índice de Pontualidade de Entrega (IPE);
Avaliação Comercial do Fornecedor (ACF).

O IGF é calculado pela fórmula:

8.2 ACP – Avaliação Comercial do Produto (Responsável: Compras)
A Avaliação Comercial do Produto será calculada automaticamente no sistema Logix e levará os
seguintes quesitos em consideração:

Requisito

Pontuação Máxima

Preço Unitário (PU)

1,00

Condição de Pagamento

1,00
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8.3 IQF – Índice de Quantidade de Entrega (Responsável: Compras)
O Índice de Quantidade de Entrega é calculado automaticamente pelo sistema, onde a pontuação reflete
a quantidade de itens entregues de acordo com o pedido.

Quantidade de Peças Conforme
Pontuação no Indicador
Pedido
95 a 100 %

25,00

75 a 94,99 %

12,50

Abaixo de 74,99 %

0,00

8.4 IPE – Índice de Pontualidade de Entrega (Responsável: Compras)
O Índice de Pontualidade de Entrega é calculado automaticamente pelo sistema, onde a pontuação
reflete a data de entrega do pedido conforme acordado.

Condição

Parâmetro

Nota

Antecipação ou atraso

Até 2 dias

25,00

Atraso de entrega

De 3 a 5 dias

12,00

Atraso superior

5 dias

0

Antecipação superior

2 dias

0

8.5 ACF – Avaliação Comercial do Fornecedor (Responsável: Qualidade)
A ACF deve ser lançada manualmente no sistema de acordo com os critérios abaixo:







Homologação através de Auditoria de Fornecedor VDA conforme item 6.11 ou Questionário de
Auto Avaliação (fornecedor não automotivo);
Certificação do Sistema da Qualidade (mínimo ISO9001), podendo ser aceito NBR15100;
Certificação Ambiental ISO14001;
Certificado
Não Conformidade com impacto no Cliente Prolind;
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Para os fornecedores automotivos a homologação se dá através de auditoria baseado no CHECK LIST
VDA. Os fornecedores ainda não auditados iniciam com pontuação máxima no critério 1 abaixo. Após a
realização da auditoria ele poderá perder esta pontuação caso não atenda aos requisitos da cadeia
automotiva e estará sujeito aos critérios de desqualificação definido no item 8.9 deste manual.
Para os fornecedores que não possuem certificação ISO14001, será necessário o preenchimento do
FR140-2 Questionario de Avaliação Ambiental do Fornecedor e entrega de cópia de outros documentos
conforme necessidade. O preenchimento do formulário e entrega de cópia de documentos não substituí o
certificado ISO14001 no que se refera a pontuação que classifica o fornecedor no cálculo do IGF.
A tabela abaixo apresenta a pontuação para os requisitos do item ACF de lançamento no sistema logix:
Item

Requisito

Pontos

Auditoria de Fornecedor ou nota do questionário < 80%

0

Auditoria de Fornecedor VDA (apenas fornecedores ISO
TS16949 ou ISO 9000) nota do questionário entre 80 a 100%; e
Auditoria de fornecedores sem certificação/nota do questionário
de auto avaliação entre 80 a 100% para fornecedores não
automotivos.

19

2

Certificação ISO9001 ou NBR 15100

7

3

Certificação ISO TS16949 e/ou ISO14001

3

4

Não Conformidade no Cliente = 0 ocorrências

19

Total de Pontos possíveis

48

1

Nota: Caso o fornecedor apresentar somente o certificado ISO/TS 16949 somará também 7 pontos,
equivalente a ISO9001 ou NBR15100.

8.6 IGF - ÍNDICE GERAL DO FORNECEDOR
Para a avaliação dos fornecedores cada item possui uma importância para o calculo do IGF, sendo:
Item de Avaliação

Percentual Máximo

Avaliação Comercial do Fornecedor (ACF)

48%

Índice de Qualtidade de Entrega (IQF)

25%

Índice de Pontualidade de Entrega (IPE)

25%

Avaliação Comercial do Produto (ACP)

2%

Pontuação total
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8.7 Classificação final do fornecedor
Após o fechamento do IGF o sistema LOGIX classifica os fornecedores como A,B ou C, nesta exata
ordem de prioridade. O fornecedor que não obter a pontuação mínima “B” poderá ser impedido de
fornecer para a Prolind, conforme item 8.9 deste manual.
O sistema pontua conforme abaixo:
Requisito

Classificação

Fornecedor com “A” 92 a 100

APRO - Aprovado

Fornecedor com “B” 82 a 91,99

ACON – Aprovado condicional

Fornecedor com “C” Menor que 82

REPR - Reprovado

Nota: A qualidade em comum acordo com a área de Compras, autoriza o fornecedor com status
“Reprovado - nota C”, para que possam ser efetuadas compras sob condicional. Para isto deverão se
basear nas informações de necessidade de produção fornecidas pelo PCP, criticidade do fornecedor,
ausência de opção técnica aprovada pelo cliente final, quando aplicável.
A Aprovação Interina deve se basear na apresentação de plano de ações de correção e prevenção
entregues pelo fornecedor. Os critérios estão reforçados no item 8.9 deste manual.

8.8 Dados Gerados pelo IGF
Dados inseridos no IGF mensalmente servirão de informações de entrada para o controle do indicador de
desempenho de fornecedores da área de Compras.
Em cada nova negociação para fornecimento a cadeia automotiva, a competitividade comercial
analisada pela Prolind que prioriza os fornecedores considerando ainda o seguinte:
12345-

é

Pontuação no IGF;
Pontuação VDA;
Certificação ISO/TS16949;
Certificação ISO9001;
Certificação ISO14001.
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8.9 Sistema de desqualificação do fornecedor
A área de Compras em conjunto com a área de qualidade, poderão descredenciar o fornecedor baseado
na sua incapacidade em atingir os níveis de qualidade de fornecimento, pontualidade de entrega e
requisitos mínimos do Sistema de Gestão Integrado de acordo com o resultado do IGF.
Quando da decisão em descredenciar o fornecedor, o mesmo é bloqueado no sistema Logix,
impossibilitando assim a emissão de novos pedidos.
O Sistema de notificação de mau desempenho segue o seguinte critério:
O fornecedor não atingindo a nota “B” (mínima), deverá ser emitido uma SAC/P para correção dos
problemas, buscando a retomada para a classificação A ou B.
Caso no mês seguinte o fornecedor não atinja novamente a pontuação “B”, deverá ser analisado se o
motivo é reincidente ou não. Não sendo, emitir SAC/P para novo motivo.
A permanência da pontuação do IGF abaixo de “B” por três meses consecutivos após a implementação
do plano de ação da SACP’s indica que as ações não foram eficazes, sendo necessária a realização de
uma Auditoria com Plano de Ação Geral para recuperação.
Fornecedores que tiverem não conformidades detectadas no cliente final perdem 19 pontos no índice
ACF (8.5 deste manual) e passam diretamente para “C”, sendo submetido em caráter emergencial ao
plano de ação geral para sua recuperação.
Para as duas últimas situações acima o cliente deve ser notificado e deverá autorizar novos
fornecimentos, quando esta fonte for indicada por este e/ou não houver opções técnicas comerciais
disponíveis.
A Prolind inicia o processo de desqualificação do fornecedor, quando as ações planejadas não surtirem
efeitos esperados ou quando o fornecedor não demonstrar interesse em atender as expectativas da
Prolind.

8.10 Auditoria de processo nos fornecedores
A Prolind utiliza um formulário de auditoria baseado na VDA 6.3 denominado FR10-24 Auditoria de
Processo, para os fornecedores da cadeia automotiva.
Esta auditoria será realizada conforme Cronograma do Departamento de Compras e deverá ser realizada
pelo menos a cada 3 anos em todos os fornecedores produtivos da cadeia automotiva.
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Fornecedores que não forem aprovados no check list VDA (nota mínima 80) perdem 19 pontos e passam
a fornecer com restrição. Preferencialmente devem se limitar a fornecimentos que não sejam para cadeia
automotiva e/ou manter apenas os negócios já desenvolvidos. Neste caso o monitoramento do
fornecedor deve ser intensificado até que o plano de ação surta efeito ou uma nova fonte de fornecimento
seja desenvolvida.
Para qualquer requisito com nota menor que 8 o fornecedor o deve apresentar plano de ação para
adequação e atendimento deste requisito.
Após essa auditoria o fornecedor que for classificado como C deverá propor ações corretivas e seu
desempenho será monitorado por mais 3 (três) meses, caso o problema não seja solucionado o
fornecedor poderá ser desqualificado conforme descrito no item 8.9 deste manual.
A tabela abaixo estabelece o critério de aprovação:
Pontuação

Classificação
do Fornecedor

90 à 100%

A

Aprovado para Fornecimento e prioridade nos
Novos Negócios

80 à 89,99%

B

Aprovado para Fornecimento e novos negócios

< 80%

C

Não Qualificado

Status

Fornecedores entrantes que não atingirem a pontuação mínima do CHECK LIST aplicável para seu
produto/serviço não poderá ser aprovado até que tome ações apara atendimento a pontuação mínima
requerida, assim como fornecedores homologados que não obtiverem pontuação mínima de 70 pontos
na auditoria VDA devem ser desqualificados em caráter emergencial.

8.11 Comunicação do Desempenho do Fornecedor
O desempenho do fornecedor será monitorado mensalmente e a comunicação aos fornecedores pela
área de Compras conforme critérios abaixo:



Quando solicitado pelo fornecedor;
Quando o IGF estiver com pontuação abaixo de “B”.
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9. WORK SHOP COM FORNECEDORES – CADEIA AUTOMOTIVA
Anualmente será realizado com o grupo de fornecedores da cadeia automotiva um Work Shop com
objetivo de apresentar ou repassar o Manual de Fornecedor, alinhar as perspectivas do mercado,
estabelecer metas de desempenho, exigências dos clientes, alterações significativas em normas, entre
outros assuntos relevantes à cadeia de fornecedores desta indústria.
Caso não haja alterações na lista de fornecedores (novas inclusões) ou mudanças relevantes nos
aspectos acima citados, este evento poderá ser realizado a cada 2 anos.

10. PRODUTO NÃO CONFORME
10.1 Solicitação de Ação corretiva e Preventiva - SACP
Para lotes que apresentarem não conformidade, através do departamento de Qualidade será
encaminhado ao fornecedor uma SACP, onde as respostas deverão ser apresentadas conforme prazo
abaixo:


Ação de Contenção 24 horas;



Ação Corretiva 7 dias corridos.

A Prolind poderá realizar uma visita técnica para avaliar as ações planejadas na SACP.
Em caso de reincidência a Prolind poderá realizar uma visita técnica/auditoria para avaliar o processo do
item em questão.
Nota: Se solicitado, o fornecedor deve enviar uma equipe para seleção e/ou retrabalho na planta da
Prolind. Caso o fornecedor não envie uma equipe a Prolind se reserva no direito de realizar o retrabalho
ou a seleção e repassar os custos para o fornecedor.
10.2 Retrabalho
Para lotes de retrabalho, o fornecedor deve identificar claramente o status retrabalho e identificar para
qual departamento responsável o lote deverá ser enviado.
Nota: Em caso do não atendimento a este requisito, a Qualidade formalizará a SACP para tratativa.
Havendo não conformidade no cliente final da Prolind devido a identificação incorreta, todos os custos
relacionados serão repassados ao fornecedor, assim como a pontuação prevista no item 8.5 deste
manual.
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10.3 Custo do Produto Não Conforme
A Prolind repassará todos os custos do produto não conforme que agregaram valor em processos
posteriores ao subcontrato, sendo esses processos dentro ou fora da Prolind.
Nos custos de Produto Não Conforme estão relacionados:











Mão de obra direta;
Mão de obra indireta;
Embalagens;
Transporte;
Alimentação;
Hospedagem;
Componentes/Subcomponentes de montagem;
Testes funcionais;
Ensaios laboratoriais;
Despesas de Recall.

A Prolind repassará os custos de outros itens não relacionados acima referente a processos posteriores
caso sejam identificados.

11. OBJETIVOS E METAS
Os fornecedores Prolind devem atender as metas e objetivos especificados abaixo:
Objetivos
 Atendimento aos prazos acordados;
 Atendimento a qualidade do produto especificada;
 Sistema da Qualidade em conformidade;
 Planos de ação para eliminação da não conformidade de produtos.
Metas






Prazo de Entrega de no mínimo 95% de atendimento;
Qualidade do Produto menor que 200 PPM ao mês;
Não Conformidades – máximo 1 a cada 6 meses;
Fornecedores automotivo, nota >80 na auditoria VDA;
Fornecedores não automotivo, nota >82% na Auto Avaliação.
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12. ESCALONAMENTO DE FORNECEDORES
Processo de escalação da Prolind para fornecedores de matéria prima e serviços subcontratados.

E0

E1

E2

Processo Padrão

Processo
intensificado

Advertência

E3
Bloqueio para
Novas Ordens

E4
Bloqueio do
Fornecedor

Inspeção 100% / Classificação N1



No Cliente
No Fornecedor
Reunião da Qualidade



No Cliente
No Fornecedor
Inspeção 100% / Classificação N2
 Prestador Externo
Plano de Ações
Auditoria de Processo
Bloqueio Temporário para novas ordens
Bloqueio para novas ordens

12.1 Níveis de Escalação
12.1.1 Nível de escalação E0 – Processo Padrão
No processo padrão (nível de escalação E0) os fornecimentos são inspecionados pela Prolind conforme
sistemática interna, através de processamento normal ao recebimento, e rejeitados em caso de desvios
da especificação.
Após uma rejeição, o departamento de qualidade solicita do fornecedor através da RNCF, o controle da
inspeção 100% nos próximos 3 fornecimentos. Essa solicitação aplica-se à característica e ao produto
rejeitado.
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12.1.2 Nível de escalação E1 – Processo Intensificado
Caso os problemas de qualidade causados pelo fornecedor se acumulem, a Prolind pode especificar
requisitos mais severos para a inspeção dos produtos no fornecedor. A Qualidade impõe o nível de
escalação E1 e informa a diretoria do fornecedor formalmente em um relatório de status sobre estas
condições.
Se o fornecedor, após as ações corretivas apropriadas, não causou mais rejeições durante um período
de tempo definido pela Prolind, o nível de escalação é reduzido de E1 para E0, e comunicado por meio
de um relatório de status.
12.1.3 Nível de escalação E2 – Advertência
Se durante o tempo que o fornecedor está classificado no nível de escalação E1 mais ocorrências de
qualidade forem identificadas, a Prolind pode aumentar o nível de escalação. Para tanto, a Qualidade
impõe o nível de escalação E2 i informa a diretoria do fornecedor formalmente através de um relatório de
status.
Em caso de não conformidades especialmente críticas, pode ser imposto o nível de escalação E2 sem
prévia classificação em E1.
Se o fornecedor, após as ações corretivas apropriadas, não causou mais rejeições durante um período
de tempo definido pela Prolind, e atenderam as condições definidas adicionalmente, o nível de escalação
é reduzido de E2 para E1, e comunicado formalmente por meio de um relatório de status.
12.1.4 Nível de escalação E3 – Bloqueio Temporário para Novas Ordens
Se todas as atividades não conduzem a uma clara melhoria da qualidade, ou se o período do nível de
escalação E2 se torna muito longo (mais de 6 meses), o SGI bloqueia temporariamente o fornecedor para
ordens de novos projetos/produtos, comunicando internamente o status do fornecedor.
A Qualidade comunica o bloqueio formalmente à diretoria do fornecedor, através de um relatório de
status, no qual também estão definidos os critérios a serem atendidos para a suspensão do Bloqueio
Temporário para Novas Ordens.
Outros motivos para emissão do Bloqueio Temporário para Novas Ordens podem ser:





A certificação do sistema de gestão da qualidade expirou há mais de seis meses ou está inválida;
Cooperação deficiente do fornecedor nas ações corretivas (auditorias, reclamações);
Pouca confiabilidade de fornecimento;
Nota abaixo de “B” na auditoria VDA.

A retirada do status “Bloqueio Temporário para Novas Ordens” é efetuada somente após a verificação da
eficácia das ações corretivas pelo SGI, onde é comunicada ao fornecedor formalmente através de um
relatório de status.
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Nota: Em caso de auditorias de homologação, pode ser imposto o nível de escalação E3 sem prévia
classificação em E1 e E2.
12.1.5 Nível de escalação E4 - Desqualificação
Se mesmo com o apoio da Prolind a melhora significativa da qualidade ou as condições definidas não
são atendidas, o fornecedor é excluído de forma permanente de novos negócios e uma troca de
fornecedor é efetuada o mais rápido possível.
12.2 Condições
12.2.1 Embarque Controlado nível 1
Embarque Controlado nível 1 (N1) significa que o fornecedor, além do escopo normal de inspeção, deve
realizar uma inspeção 100% antes de cada fornecimento para a Prolind, para os números de materiais e
características definidos pelo mesmo.
Estas, assim como os requisitos relativos à documentação, são comunicadas pela Prolind ao fornecedor
no relatório de status.
Os produtos inspecionados, assim como suas embalagens são marcados de modo especial. O tipo e o
conteúdo da marcação devem ser estipulados junto com a Prolind.
12.2.2 Embarque Controlado nível 2
Embarque Controlado nível 2 (N2) significa que o fornecedor, além do escopo normal de inspeção, deve
encarregar um prestador de serviços externo para realizar uma inspeção 100% antes de cada
fornecimento para a Prolind, para os números de materiais a características definidos pelo mesmo.
Estas, assim como os requisitos relativos à documentação, são comunicados pela Prolind ao fornecedor
no relatório de status.
O fornecedor deve elaborar uma instrução de trabalho para o prestador de serviços externo, que deve ser
previamente liberada pela Prolind. O fornecedor é responsável pela execução correta dos trabalhos de
inspeção, pela documentação dos resultados e pela qualidade dos produtos fornecidos.
Os produtos inspecionados, assim como suas embalagens, são marcados de modo especial. O tipo e o
conteúdo da marcação devem ser estipulados junto com a Prolind.
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13. INTEGRAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS
Para seleção e/ou retrabalho na Prolind por não conformidades detectadas, tanto por empresa
terceirizada ou pelos próprios funcionários da empresa são necessários os seguintes documentos para
integração:









Cópia do ASO;
Cópia do registro do trabalhador;
Cópia da CTPS (pág. registro civil, verso e registro da empresa);
Cópia do PPRA *;
Cópia do PCMSO *;
GPS (Guia Previdência Social) **;
FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) **;
RE (Relação de Empregados) **.

* Documentos exigidos para prestadores de serviços residentes e prestadores esporádicos que
permanecerão internos em um período acima de um mês.
** Documentos exigidos para prestadores de serviços residentes que permanecerão no período acima de
um mês, apresentar mensalmente ao RH.
Nota: Outros documentos serão exigidos de acordo com o trabalho a ser executado, formação e
habilidades obrigatórias necessárias aos profissionais. (Ex.: PCMAT, cópia de certificados NR10, NR33,
NR-35 operadores de máquinas e exames médicos específicos para estas atividades descritas).
Validade da Integração – 1 ano
A utilização e fornecimento dos EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) de cada funcionário é de
responsabilidade de cada fornecedor. A Prolind poderá cobrar de tais fornecedores os respectivos EPI’s
na falta dos mesmos.
Os EPI’s mínimos exigidos são: Protetor Auricular, Óculos e Sapato de Segurança.
Os terceiros identificados como visitantes, entregadores, orçamentistas e etc., estão dispensados do
processo normal de integração, porém somente serão liberados pela portaria com acompanhamento de
seu responsável interno que também responderá por qualquer ocorrência envolvendo o terceiro sob sua
supervisão.
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14. ETIQUETA SERVIÇOS
Em caso de serviços realizados nos produtos Prolind, o fornecedor deverá garantir na etiqueta de
identificação as seguintes informações mínimas:


Código Item Prolind



Descrição



Quantidade



Peso kg



Nota fiscal do fornecedor.
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15. PROTOCOLO
Recebemos o Manual de Fornecedores (Revisão 03 – Março/2016) e confirmamos não haver dúvidas.
Declaramos estar de pleno acordo com os requisitos e com sua data de efetivação, eliminando qualquer
edição anterior.
Fornecedor: __________________________________________________________________________
Responsável: _________________________________________________________________________
Depto./Função: _______________________________________________________________________
Telefone: ____________________________________________________________________________

Data: ______/______/______

Assinatura: _________________________________

Comentários: _______________________________________________________________________

Favor preencher este Protocolo e enviá-lo ao a Prolind.
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