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A Empresa 
 

Participação nas vidas de milhões de pessoas por mais de 80 anos. 

 
Desempenho demonstrado. Tecumseh Products Company e Afiliadas são famosos por trazer uma dimensão 
extra de inovação de produtos, à confiança do cliente e qualidade do produto para ar condicionado e 
indústria de refrigeração, componentes eletro-eletrônicos e peças em ferro fundido. Como resultado do 
nosso espírito inovador e desempenho do produto, as pessoas confiam em nossos produtos todos os dias. 
Nós literalmente participamos nas vidas de milhões de pessoas. 
 
Início precoce. Nós desenvolvemos o primeiro compressor “hermético” para refrigeradores de consumo em 
1937. Como o nome Tecumseh se tornou sinônimo de refrigeração comercial e ar condicionado, nós 
expandimos nossas linhas de produtos para incluir compressores de ar condicionado automotivo em 1953. 
Nossa reputação de inovação foi ainda mais reforçada em 1959, quando foi desenvolvido o primeiro 
compressor hermeticamente fechado de alta velocidade para aplicações comerciais. 
 
Uma empresa focada. Embora nosso foco de fabricação do produto permaneça constante, a Tecumseh tem 
investido substancialmente em laboratórios de engenharia de pesquisa e desenvolvimento na América do 
Norte, Europa, América do Sul e Índia. Nós também temos parcerias de P & D em universidades em todo o 
mundo. Estas instalações não são apenas responsáveis por soluções de produtos de engenharia, mas os 
nossos parceiros de universidades também oferecem pesquisa e desenvolvimento para nossos produtos que 
tem interface com a humanidade e o meio ambiente. 
 
Tecumseh inovação. Hoje, nós projetamos uma linha completa de compressores hermeticamente fechados 
para ar condicionado residencial, refrigeradores e congeladores domésticos, e de refrigeração comercial. 
Mas a nossa experiência não para por aí; também oferecemos uma linha completa de unidades interiores e 
exteriores de condensação, bobinas de evaporador, bombas de calor, sistemas de refrigeração completos e 
peças de reposição autorizadas, componentes eletro-eletrônicos e peças em ferro fundido. 
 
Produtos globais. Nossos produtos podem ser acessados rapidamente a partir de instalações de produção 
nos quatro continentes, quando necessário em uma base mundial. Nós asseguramos o fornecimento de 
produtos através da coordenação entre nossas instalações e plantas globais para qualquer lugar do mundo. 
 
Compromisso inabalável. A Tecumseh tem respondido aos desafios de refrigeração, ar condicionado, 
componentes elétricos e peças em ferro fundido do mercado há mais de oito décadas, liderando o caminho 
com produtos de alto nível e serviço de apoio à indústria que servimos. A dedicação de toda a empresa para 
o controle de qualidade já proporcionou à Tecumseh a mais alta classificação de qualidade dos principais 
fabricantes de refrigeração, ar condicionado, componentes eletro-eletrônicos e peças em ferro fundido e a 
honra das pessoas utilizarem nossos produtos, em tantos países, todos os dias.  
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Perfil da Companhia 
 

 

Fundada em 1934, a Tecumseh Products Company, e afiliadas (NASDAQ: TECUA, TECUB) referidas 

coletivamente como TPCo, fabricante mundial independente de compressores herméticos fornecidos 

para refrigeradores residenciais e comerciais, freezer, refrigeradores de água, desumidificadores, ar 

de janela, unidades de condicionamento e residencial e comercial do sistema de ar condicionado 

central, e bombas de calor.  

 

Nossos produtos incluem compressores para uma ampla gama de ar condicionados e compressores 

para refrigeração, unidades condensadoras e sistemas de refrigeração completos. 

 Componentes eletro-eletrônicos para os segmentos linha branca, marrom, automobilística, 

transporte de massa entre outros e peças em ferro fundido para motores e freios linha 

automobilística.  

Os compressores variam de modelos de potência fracionários usados em pequenos frigoríficos e 

desumidificadores para grandes compressores utilizados em aplicações de ar condicionado unitários.  

 

Os compressores que vendemos - para os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) e 

distribuidores de reposição - são utilizados em quatro aplicações principais: 
 

�  Refrigeração Comercial – incluindo freezers, desumidificadores, balcões de mercadorias, e 
maquinas de refrigerante 

 
�  Refrigeradores e Freezers Domésticos 

 
�  Sistemas de ar condicionado central unitário comercial e residencial para ambientes com 

alta temperatura e alta umidade 
 

�  Condicionadores de ar de sala para ambientes com alta temperatura e alta umidade 
 
Nossos produtos são vendidos em países do mundo todo. A TPCo está comprometida em manter os mais 
altos padrões de práticas comerciais éticas em todas as nossas operações globais. 
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Prefacio 
 
TPCo está empenhada em melhorar continuamente seus produtos e serviços para manter a nossa posição 
como líder mundial. Uma parte importante deste compromisso é o desenvolvimento de uma base de 
suprimentos capaz de atender e superar o cumprimento da missão TPCo e a realização dos objetivos da 
empresa. As relações com os nossos fornecedores são construídas sobre os princípios e práticas da 

Qualidade Total para atingir a melhor qualidade, desempenho, entrega, tecnologia, serviço e custo total. 
 
Como tal, todos os fornecedores devem seguir as políticas estabelecidas no Manual de Qualidade 
Fornecedor Global.  A TPCo reconhece que as nossas empresas são diferentes e, em muitos casos, têm 
necessidades específicas para qualidade de fornecedor que são intrínsicas ao mercado. A TPCo, a seu 
critério pode ser mais restritiva na implantação de políticas de fornecedores e procedimentos de apoio, 
mas em nenhum caso menos restritiva. 
 
O objetivo da TPCo é ser compatível com a versão atual da especificação técnica ISO TS16949. Isso alinha 
nosso sistema de qualidade a nível mundial. Nossos fornecedores são convidados a desenvolverem os 
 respectivos sistemas de Gestão da Qualidade Automotiva usando a Especificação Técnica ISO TS16949 
como referência. 

 
Nós esperamos que nossos fornecedores sigam o nosso exemplo de fornecer produtos e serviços livres de 
defeitos, dentro do prazo e com preços competitivos. Os fornecedores devem estar continuamente 
melhorando todo o seu processo e serviços fornecidos a TPCo e esforçando-se para apoiar a política de 
qualidade da TPCo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marcas: 
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1.0 Introdução 
 
NOTA:  A aceitação de um Pedido de Compras (PO) da Tecumseh Products Company e suas Companhias Afiliadas (TPCo) constitui o reconhecimento 

de que o Fornecedor leu, entende e atenderá as exigências, expectativas e orientações deste Manual da Qualidade do Fornecedor Global (GSQM). 

 
Política 1.1 Qualidade 

 

A Política Tecumseh Products Company é projetar, produzir, distribuir e melhorar os produtos que são 
famosos por trazer uma dimensão extra na inovação de produtos, confiança do cliente e qualidade dos 
produtos para ar condicionado, indústria de refrigeração, componentes eletro-eletrônicos e peças em 
ferro fundido. Como resultado do nosso espírito inovador e desempenho do produto estabelecemos 
uma relação de confiança diária com as pessoas. 
 

1.2 Escopo 

 

Aplica-se a todos os fornecedores de materiais, produtos de equipamento, ou serviços para TPCo; 
Os fornecedores devem garantir que todos seus colaboradores, prestadores de serviços e fornecedores 
ao longo da cadeia de suprimentos, trabalhem para o atendimento às especificações TPCo, desenhos e 
requisitos. 
 

1.3 Finalidade 

 

Este Manual da Qualidade do Fornecedor Global [SQM] é uma maneira uniforme da Tecumseh 
Products Company e coligadas globais de comunicarem os mínimos requisitos gerais, expectativas e 
diretrizes para todos os fornecedores de materiais, produtos de equipamento, ou e de serviços para 
Tecumseh Products Company e afiliadas. - Doravante referida como TPCo. 
 
As exigências dentro deste manual são fornecidas como um complemento, e não como uma 
substituição ou alteração dos Termos Globais, ordem de compra, condições de fornecimento TPCo, 
documentação de compra, contratos, desenhos de engenharia e / ou especificações. As Unidades de 
negócios TPCo podem, a seu critério, ser mais restritivas na implantação das políticas de fornecedores 
e procedimentos de apoio, mas em nenhum caso menos restritivas. 
 
O manual estabelece a política geral; no entanto, quando necessário, os fornecedores podem obter 
informações adicionais do Global Procurement ou contato (s) de qualidade. 
Se surgir interpretações conflitantes das normas, a seguinte ordem de precedência deve ser aplicada 
salvo indicação em contrário por contrato:  

• Acordo de Fornecimento e Compra e/ou Termos e Condições de Ordem de Compra Globais   
• Especificação ou Desenho  
• Exigências de Qualidade de Fornecedor da Unidade de Negócios da TPCo.  
• Manual da Qualidade do Fornecedor Global 

 
A TPCo entende que os nossos setores de atividade são de natureza diferente e podem ter necessidades 
específicas de qualidade do fornecedor. No entanto, os processos e as ferramentas descritos neste Manual 
de Qualidade do Fornecedor representam as expectativas e exigências TPCo. As diferenças que os 
Fornecedores podem encontrar em toda a organização TPCo serão geralmente mínimas e comandadas por 
exigências específicas do cliente, produto e/ou do mercado. 
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1.4 Expectativas 
 
O Fornecedor é responsável pelo fornecimento de todas as peças e produtos com as especificações de 

acordo com os Termos e Condições. O fornecedor deve fornecer produtos para com os níveis de 

revisão e as especificações indicados na Ordem de Compra. Fornecedor deve entender e concordar 

com todos os requisitos de desenho e especificação. O Fornecedor é responsável por garantir que 

todos os sistemas de medição, processos de produção e fornecedores de sub-processos estão sob 

controle estatístico e capaz de atender a todos os desenhos e especificações exigidas. 

 
1.5 Objetivo 
 
A intenção é que os fornecedores, juntamente com a TPCo trabalhem de forma proativa e 

desenvolvam uma mentalidade de melhoria contínua que resulte em zero defeitos. Espera-se que 

TPCo e fornecedores construam uma cultura de qualidade, utilizando as disciplinas exigidas com base 

na Especificação Técnica Automotiva ISO TS 16949. 

 
1.6 Responsabilidades 
 
O Global Procurement e os Departamentos de Qualidade são responsáveis pela implantação do Manual 
da Qualidade do Fornecedor Global (SQM) e têm autoridade para garantir que todos os fornecedores 

atendam e satisfaçam os requisitos. 

 

Os fornecedores são responsáveis por garantir que os produtos e/ou serviços atendam às 

especificações e requisitos de qualidade TPCo estabelecidos e assumam total responsabilidade pela 

qualidade do mesmo. Aprovações ou Verificações pela TPCo das instalações do fornecedor, sistema de 

qualidade, controles de processo, registros, não exime o fornecedor da responsabilidade de prover 

produto aceitável, nem exclui a posterior rejeição pelo cliente de produto inaceitável. 

 

Este Manual da Qualidade do Fornecedor contém requisitos mínimos gerais para todos os tipos de 

fornecedores: matérias primas, fabricação de materiais, componentes, tercerização de processos, 

produto acabado e prestadores de serviços. 
 
Ao ler as exigências neste Manual da Qualidade do Fornecedor, é importante notar os seguintes termos:  
�  Deve, pode, espera – Ação é fortemente requerida. 
�  Deve, irá, deverá – Ação é requerida.  
Termos e definições adicionais são listados no Apêndice. 
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2.0 Sistemas da Qualidade 
 
Fornecedores da TPCo são solicitados a desenvolver seus Sistemas de Gerenciamento da 

Qualidade usando a Especificação Técnica Automotiva ISO TS16949 como referencia, e as 

seguintes recomendações: 

 
�  Conformidade com a versão mais recente da ISO 9001 demonstrada por uma certificação de 

terceiro ou através de um processo de auditoria de segunda parte equivalente.  
�  Gradualmente desenvolver um processo de qualidade e as ferramentas requeridas pela 

ISO TS16949 incluindo: 
 - Diagramas de fluxo de processo 
 - Solução de problemas 8D 
 - Análise de Efeito e Modo de Falha de Projeto (D-FEMA) 
 - Análise de Efeito e Modo de Falha de Processo (P-FEMA) 
 - Lista de características críticas 
 - Plano de controle 
 - Métodos de prova de erro Poka Yoke 
 - Inspeção, instruções controle 
 - Análise de Sistema Medição  
 - Análise de capabilidade para todas as características críticas 
 - Controle Estatístico do Processo (quando relevante) 
 - Outras exigências adicionais do Sistema de Gerenciamento da Qualidade especificadas 
 pela ISO TS 16949 

 
A Cadeia de Suprimentos da TPCo deve no mínimo atender as exigências da ISO 9001. O não 

atendimento à esta exigência pode ter um impacto sobre futuros negócios. 

 
O Fornecedor deverá utilizar os Manuais da Ferramenta de Qualidade do Núcleo AIAG (Grupo de Ação 
da Indústria Automotiva) – edições mais recentes. 
Os Manuais de referencia do AIAG são listados abaixo: 
APQP – Planejamento Avançado de Qualidade do Produto 
PPAP – Processo de Aprovação de Pecas de Produção 
FMEA – Analise de Efeitos de Modos de Falha  
SPC – Controle Estatístico do Processo 
MSA – Analise de Sistemas de Medição 
Os Manuais acima podem ser obtidos em www.aiag.org 
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2.1 Exigências Gerais  
As expectativas do fornecedor são dependentes do tipo e categoria do fornecedor, conforme 

mencionado na Tabela abaixo: 

 

Tipo de Fornecedor Categoria de Fornecedor Exigências Mínimas De preferência 

Matéria Prima, 
Componentes, tratamento 
térmico, Serviços e 
tercerização de processos 

Novos e Existentes 
Atender a ISO 9001 Certificado 

ISO9001/TS16949 

 

Manufatura de Produtos 

Acabados 
Novos e Existentes Atender a ISO 9001 

Certificado 
ISO9001/TS16949 

 

 
Para fornecedores existentes que não são certificados com as normas ISO’s especificadas acima, é 
preferível que esses fornecedores tenham um plano em prática para se tornarem certificados e 
demonstrarem o progresso em direção a esse plano. Fornecedores certificados ISO, tem que avisar a 
Cadeia de Suprimento de TPCo, por escrito, no prazo de cinco (5) dias úteis, quando sua certificação do 
Sistema de Qualidade estiver suspensa e/ou expirou, receber qualquer grande não-conformidade dos 
Orgãos Certifcadores ISO, ou se o fornecedor tenha sido colocado em qualquer estatuto especial com 
seus clientes, devido a problemas de qualidade ou de entrega. Nova certificação do Sistema de 
Qualidade deve ser fornecida quando há fusões, aquisições ou afiliações associadas com Fornecedores. 
TPCo e seus clientes reservam-se o direito de verificar a conformidade do Sistema de Qualidade do 
Fornecedor com o padrão ISO. A pedido, os fornecedores devem enviar provas da sua qualidade e 
certificação do Sistema à TPCo. 

 
2.2 Desenvolvimento de Produto e Processo 
2.21 Planejamento Avançado de Qualidade do Produto (APQP) 

 
O Fornecedor deve usar alguma forma de planejamento sistemático para novas alterações em 
produto/processo. O método preferido e descrito no manual de referencia do Planejamento 
Avançado de Qualidade do Produto e Plano de Controle disponível no AIAG. Outros métodos podem 
ser usados se atingirem os mesmos resultados. 

 
2.22 Ferramentas de Planejamento de Qualidade  

Os seguintes métodos de planejamento de qualidade e documentação são requeridos como 
mínimo para todas as peças de produção, materiais e processos:  

Diagrama de Fluxo de Processo  
Plano de Controle de Analise de Efeitos e Modo de Falha (PFMEA)  
Analise de Sistema de Medição (MSA) para todo equipamento listado no Plano de Controle. 

 
2.3 Sistema de Gerenciamento de Qualidade  
Fornecedores devem estabelecer, documentar e implantar um Sistema de Gerenciamento de 
Qualidade eficaz baseado no atendimento de todos os elementos da ISO 9001 ou ISO TS16949. 
O gerenciamento do Fornecedor deve assegurar que as Exigências de Qualidade, inclusive sem 
limitação, deste Manual da Qualidade do Fornecedor Global, sejam integralmente distribuídos, 
entendidos e mantidos e que níveis adequados de autoridade tenham sido estabelecidos para 
assegurar a continua melhoria do Sistema de Qualidade. 
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2.4 Documentação Requerida  
A documentação do Sistema de Gerenciamento da Qualidade deve incluir:  

�  Declarações documentadas de uma política e objetivos da qualidade 
�  Procedimentos documentados como requerido pelo Sistema de Gerenciamento da 

Qualidade  
�  Documentos necessários para que a organização assegure o efetivo planejamento, 

operação e controle de seus processos  
�  Registros requeridos pelo Sistema de Gerenciamento da Qualidade 

 
2.5 Controle de Documentos  
O fornecedor deve estabelecer, manter e documentar procedimentos para controlar toda a 
documentação do Sistema de Gestão da Qualidade e todos os dados gerados no âmbito do 
Sistema de Gestão da Qualidade. O fornecedor deve ter a revisão atual de documentos disponíveis 
em todos os locais apropriados. O fornecedor deve ter um procedimento documentado para o 
controle e distribuição de desenhos e / ou normas. Desenhos obsoletos devem ser destruídos ou 
devidamente identificados como tal para distribuição. 
2.6 Avaliação do Sistema da Qualidade  

�  A TPCo terá o direito de verificar nas premissas do fornecedor se o produto atende as 
exigências especificadas. Este direito deverá também ser estendido a clientes da TPCo. O 
Fornecedor não deverá usar tais evidencias verificações de controle efetivo da qualidade. 
Verificação pelo fornecedor não deverá absolver o fornecedor da responsabilidade de 
fornecer produto/serviço aceitáveis, nem deverá excluí-lo da subseqüente rejeição pelo 
cliente.  

�  Avaliação de sub-fornecedor: O fornecedor é responsável por assegurar que sub-
fornecedores possam atender todas as relevantes exigências especificadas pela TPCo. 
 

�  A TPCo pode também solicitar para avaliar/auditar sub-fornecedores. 
   Plano de Qualidade de Sub-Fornecedores: O fornecedor é responsável por 

garantir que sub-fornecedores estão planejando e concluindo atividades de 
qualidade assegurada necessárias para assegurar que peças e produtos 
entregues atendam integralmente as exigências especificadas pela TPCo. 

 
Avaliação de Certificação  
Avaliações do sistema de qualidade do fornecedor ISO 9001 ou ISO TS16949 e a certificação 
acreditada por terceira parte são o único método aceitável. Se o fornecedor for certificado ISO 
9001 ou ISO TS, deve enviar uma cópia do seu certificado de registro para Compras da TPCo 
mediante a emissão de uma ordem de compra TPCo e em cada re-certificação posterior. 
Classificação de Características  
A Classificação de características é um método de atribuir importância a cada característica. 
Quando uma característica da TPCo é mostrada no desenho ou referenciada na norma, o 
Fornecedor é solicitado a atender a essas exigências. É responsabilidade do fornecedor entender 
todas as exigências mostradas nos desenhos ou especificações. Durante o Processo de 
Aprovação da Peça da Produção (PPAP), o Fornecedor e a TPCo mutuamente concordam com as 
Características Criticas. O fornecedor é solicitado a realizar e documentar análise do sistema de 
medição e estudos de capabilidade para todas as Características Criticas. O fornecedor deve 
também ser capaz de demonstrar o atendimento a estas características. 
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Características Críticas  

�  As características criticas descritas e/ou parâmetros de processo tem influencia significativa sobre 
o desempenho do produto. O não atendimento pode causar extremas e serias falhas que afetam a 
segurança, uso adequado e a violação de exigências estatutórias e regulatórias dos produtos TPCo. 
As Características criticas são identificadas nos desenhos e normas TPCo. 

�  Para identificação das Características Criticas dentro de processos de produção, os seguintes 
critérios são considerados: 

o Desempenho do Produto 
o Confiabilidade do Produto 
o Segurança do Produto (Classes de severidade FMEA e outros regulamentos de segurança)  
o Atendimento estatutário (Classes de severidade FMEA e outros regulamentos de 
 segurança) 
o  Durabilidade do produto. Testes de vida (classes de ocorrência FMEA e outros 
levantamentos) 
o Outras características criticas baseadas em exigências especificas do cliente.  

         Símbolo Categoria de Símbolo de Características 

 Categoria I: Qualquer característica na qual uma não conformidade possa resultar em risco a uma ou mais pessoas usando, 
mantendo ou dependendo do produto. 

 

 Categoria II: Qualquer característica na qual uma não conformidade poderia não permitir o uso do produto, reduzir sua 
utilidade, reduzir seu tempo vida util, causar rejeição do produto pelo cliente ou falhar em atender regulamentos 
governamentais ou padrões industriais. 

   
 

Categoria III: Uma característica na qual uma não conformidade poderia causar falha interna (sucata, retrabalho, acréscimo 
de operações ou reprocesso) ou causar significativas paradas durante o seu uso. 

   
 

Categoria IV: Uma característica na qual uma não conformidade não possa afetar a utilidade do produto, ser notada pelo 
cliente ou usuário, causar qualquer redução de confiabilidade ou vida util do produto, ou resultar em qualquer custos por 
falha interna ou externa. 

  Nenhum símbolo 

 
   

 

As Peças do fornecedor devem sempre atender as características críticas identificadas em desenho e 

normas. 

 
Dados de Controle Estatístico do Processo (SPC)   
 
Fornecedores devem fornecer dados apropriados do controle estatístico de processo e sua capabilidade 
conforme sua Categoria I, II, e III no Processo de Aprovação da Peça de Produção (PPAP). Para estas 
características os dados de (SPC) devem a presentar um mínimo de nível aceitável 1,33 Cpk e/ou 1,67 Ppk e 
deverá ser fornecido a qualquer momento sempre que solicitado. Esta submissão pode requerer validação 
das capabilidades dos sistemas de medição, bem como demonstração de controle do processo de causas 
especiais. 
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Processo de Certificação 
 
Fornecedor será responsável por garantir que os processos de produção fornecidos à TPCo 

estão em conformidade com todas as especificações mostradas no desenho e / ou pedido de 

compra. A Certificação do Processo contendo resultados reais medidos com 1,33 Cpk mínimo 

ou 1,67 Ppk mínimo deve ser mantida no local de processamento e ser disponibilizados 

mediante solicitação. 

 

Certificação de materiais 
 
Fornecedor é responsável por garantir que os materiais de produção fornecidos à TPCo estão 

em conformidade com todas as especificações de materiais, como mostrado no desenho ou 

pedido de compra. Quando solicitado na nossa Ordem de Compra (PO) a certificação de 

material deve acompanhar de forma física e/ou eletrônica o envio do produto quando da 

entregua à TPCo, salvo acordo em contrário. 

 

A Certificação de material deve ter os dados do lote, mostrando especificamente os requisitos 

da especificação e os resultados dos lotes testados. Certificações deve se referir ao Fornecedor 

nome e endereço, número da peça, número de lote, data de fabricação resultados medidos, 

assinatura e título do certificado individual aprovando, número do pedido, bem como o nome 

da especificação do produto que está sendo certificada. Cópias de laboratórios são necessários 

se os materiais estão sendo testados e certificados por laboratórios comerciais. Os 

fornecedores devem manter registros de certificação de material para todos os produtos 

produzidos. 
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3.0 Avaliação e Seleção do Fornecedor 
 
3.1 Seleção de Fornecedor e Processo de Aprovação  
A seleção de fornecedor e processo de aprovação é um processo de compra no qual o 
departamento de qualidade está envolvido. Fornecedores potenciais são avaliados por compra 

e qualidade baseado em critérios múltiplos. 
 
3.2 Processo de Levantamento  

RFQ 

(Assessment) 
����    Revisao de desenho e 

Especificações. 

 
����    Levantar fornecedor 
potencial baseado em 
exigencia de desenho e 
especificação 
 
����    Assinar Acordo de Nao 
Divulgaçao (NDA) 
 
����    Solicitaçao de Cotaçao 
(RFQ) para fornecedor 

- coletar interesse e 
susgestao de 
fornecedor 

 
����    Auto avaliaçao de 
fornecedor 
 

����    Obter cotaçao, analise 
baseado em preço de 
mercado e preço atual. 
 
����    Avaliar implataçao em 
fornecedor potencial com 
preço razoavel. 
 

����    Analisar capacidade de 

fornecedor. 

Screening 

supplier 
����    Baseado em avaliaçao 
e preço, escolher dois a 
tres candidatos. 
 
����    Negociaçao de preço. 
 
����    Negociaçao de 
condiçoes comerciais. 

 
����    Discutir junto com 
pesquisa regional, 
selecionar candidato 
preferido baseado em 
qualidade, capacidade, 
cooperação e preço. 

PPAP 

Sample 

make 
����    Fazer plano de 

projeto (matriz-X). 

 
����    Receber aprovaçao 
CER, 

Pedir ferramental e 
amostra de compras 
regional. 
 
����    Disparar projeto, 
reunir com fornecedor. 
 

����    Revisar exigência 

PPAP, eliminar todos os 

assuntos pendentes. 

 
����    Acompanhar 
processo de fabricação
de amostra e prazo 

PPAP 

Samp 

submit 
����    Verificar amostra 

PPAP baseado em 

exigência PPAP. 

 

����    Revisar 
documentações PPAP e 
processo no local. 
 

����    Entrega de amostra 
PPAP. 
 
����    Acompanhar 
processo de aprovação 
baseado em prazo. 
 

����    Obter 
documentações de 
aprovação ou desvio. 
    

����    Se desvio for 
emitido, trabalhar 
com fornecedor para 
tomar ações 
corretivas, seguir 
processo 8D 

Pilot and 

Production 
����    Verificar processo e 

peças de cada lote 

conforme plano de 

controle. 
 

����    Verificar 
embalagem conforme 
exigência. 
 

����    Acompanhar teste de 
peças piloto e montagem 
na Tecumseh. 
 

����    Seguir processo de 
entrega. 
 

����    Rastrear 
desempenho de 
fornecedor. 
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4.0 Processo de Aprovação de Peças da Produção  
 
4.1 Finalidade  
A finalidade do Processo de Aprovação de Peças de Produção é determinar se toda especificação e 
exigências do cliente estão adequadamente entendidas e validadas com a documentação. O processo 
igualmente deve ter o potencial para produzir o produto de forma consistente e atender as exigências 
durante o lote de produção real. 
 
4.2 Exigências PPAP  
O fornecedor deve cumprir todos os requisitos estabelecidos na versão mais recente do manual de 
referência do Processo de Aprovação de Peças de Produção (PPAP) disponível no AIAG. O website do AIAG 
(www.aiag.org) pode ser acessado para encomendar o manual de referência, se necessário.  
A Aprovação de Peça de Produção(PPAP) é elaborado quando ocorrer alteração de engenharia, alteração 
do local de fabricação, alteração fornecedor (s) de matéria prima e processo de produção.  As alterações 
mencionadas exigem a aprovação da TPCo antes de fornecer novo lote de produção e a Re-submissão do 
PPAP é necessário. Os representantes da Qualidade e Engenharia de Produto da TPCo e um representante 
da área de Qualidade do Fornecedor são as autoridades que aprovam a submissão de PPAP. 
 
4.3 Quando PPAP é requerido  
A TPCo deve utilizar um Processo de Aprovação de Peça (PPAP) para seus fornecedores, onde aplicáveis. 
 A não ser que seja dispensada por escrito, a Aprovação da Peça de Produção (PPAP) é sempre necessária 
antes do primeiro envio de produto para as seguintes situações: 
 
 1. Uma nova peça ou produto (ou seja, uma peça específica, material ou processo anteriormente 
não fornecido). 
 2. Correção de uma discrepância em uma peça, produto, processo já fornecido. 
 3. Produto, especificação e material modificado por uma alteração de projeto da Engenharia de 
Poduto. 
 4 . O fornecedor deve notificar TPCo e submeter à aprovação um Processo de Aprovação de 
Peça(PPAP) quando ocorrer: 
 
  a) Utilização do local de fabricação, materiais, processo não aprovados. 
  b) Produção em ferramentas novas ou modificadas (exceto ferramentas perecíveis), matrizes, 
  moldes, padrões, etc., incluindo ferramentas ou equipamento adicional ou de substituição. 
  c) Produção após recuperação ou recomposição de ferramentas ou equipamentos existentes 
  d) Produção após qualquer alteração nos métodos de fabricação ou processo. 

e) A produção de ferramentas e equipamentos transferidos para um local diferente ou planta a 
partir de uma localização da fábrica adicional. 

  f) Mudança de fonte de peças de terceiros, materiais ou serviços (por exemplo: para  
  tratamento térmico, galvanoplastia, etc.) 

g) Produto re- liberado após o ferramental ficar inativo por doze meses ou mais. 
  h) Após a suspenção de envios à TPCo por um problema de qualidade do fornecedor. 
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SE HOUVER ALGUMA QUESTAO COM RESPEITO À NECESSIDADE DE APROVAÇAO DE PEÇAS DE 

PRODUÇAO(PPAP), ENTRE EM CONTATO COM O REPRESENTANTE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA 
TPCo. 
 
4.4 Nível de Submissão do PPAP  
A unidade receptora TPCo irá identificar o nível de submissão que será usado com cada fornecedor. A 
escolha dos níveis para um fornecedor será determinada por fatores como a conformidade do fornecedor 
com a ISO 9001 ou TS 16949, requisitos, status de reconhecimento da qualidade do fornecedor, criticidade, 
a experiência com apresentações de peças anteriores, e experiência específica do fornecedor. 
O Nível de submissão padrão AIAG é Nível 3, a menos que de outra forma comunicada ao fornecedor. 
 
4.5 Nível de PPAP e Exigência de Submissão do Documento  
Submeter os seguintes documentos ao setor da Qualidade de Recebimento da TPCo conforme o nível 
solicitado: 

 
Nível 1: Submeter apenas o certificado de Submissão à TPCo. 
Nível 2: Submeter o certificado de Submissão acompanhado das amostras das Peças, Desenhos, 
Resultados de Inspeção, Resultados de Laboratório e Desempenho à TPCo. 
Nível 3: Submeter o certificado de Submissão acompanhado das amostras das Peças, Desenhos, 
Resultados de Inspeção, Resultados de Laboratório e Desempenho, Resultados de Capabilidade do 
Produto, Diagrama de Fluxo de Processo, PFMEA, Plano de Controle e Estudos de Sistema de 
Medição à TPCo. 
Nível 4:  Conforme Nível 3, mas sem as amostras das Peças.  
Nível 5: Avaliação no processo do fornecedor: Submeter o certificado de Submissão 
acompanhado das amostras de Peças, Desenhos, Resultados de Inspeção, Resultados de 

Laboratório e Desempenho, Resultados de Capabilidade de Processo, Diagrama de Fluxo de 
Processo, PFMEA, Plano de Controle e Estudos de Sistema de Medição à TPCo. 

 
4.6 Onde Submeter o PPAP  
A menos que de outra forma notificada, o fornecedor deverá submeter o PPAP ao setor da Qualidade de 

Recebimento da TPCo que recebera as amostras do produto. 

 
4.7 Aprovação do PPAP da TPCo  
O fornecedor deve receber a aprovação da TPCo antes do envio de peças de produção. O responsável pela 
área da Qualidade de Recebimento da TPCo e o responsável pela Qualidade do Fornecedor são as 
autoridades pela liberação das submissões de PPAP. Receber uma liberação de material ou uma ordem de 
compra não constitui uma aprovação de PPAP ou autorização para enviar o produto sem a aprovação 
PPAP. 
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5.0 Medição, Analise e Melhorias 
 
5.1 Generalidades  
Medição, análises e melhorias são os elementos utilizados como métricas de desempenho para os produtos 
entregues à TPCo. Estas métricas determinam e monitoram o Nível atual de desempenho e conduzem 
atividades de melhoria contínua. Ferramentas estatísticas devem ser aplicadas para medir as métricas de 
desempenho em processos e produtos, mas também para medir o desempenho da cadeia de suprimentos. 
O fornecedor deve definir, planejar e implantar medidas onde os processos afetam a qualidade dos 
produtos ou serviços que a TPCo recebe. 
 
5.2 Processo de Produção e Controle  
O Fornecedor deverá ter sistemas implantados para definir e manter o processo de manufatura e 
controles associados de modo que todos os Produtos atendam suas especificações, incluindo, mas não 
limitado a:  

�  Processos de produção aprovados e documentados, instruções e métodos que definam e 
controlem o processo de produção.  

�  Monitoramento e controle de parâmetros de processo e características de 
componentes durante a produção.  

�  Atendimento com padrões ou códigos de referencia especificados 
�  Aprovação de processos e equipamento de processo  
�  Critérios para mão de obra, que deverão ser expressos em padrões documentados ou por meio 

de amostras representativas identificadas e aprovadas.  
�  O Fornecedor deverá monitorar e controlar o processo de manufatura usando ferramentas padrão 

de indústria, tais como: inspeção em processo; planos de controle; validação e Controle Estatístico 
do Processo (CEP). 

No mínimo, os Processos Críticos utilizados para a fabricação de qualquer característica crítica deverão ser 
validados e exigir um plano de controle. Isto inclui qualquer processo que é realizado por fornecedores. 

Planos de validação e relatórios devem ser revisados e aprovados pela TPCo.  
 
O Fornecedor deve identificar e documentar as etapas-chave do processo de fabricação que afetam o 
desempenho do produto. A TPCo ajudará o fornecedor na identificação que se relaciona com o desempenho 
do componente ou produto.  

 
No caso de qualquer uma das etapas do processo de fabricação apresentar seus resultados fora do controle  
de fabricação, o Fornecedor deverá tomar as ações corretivas apropriadas para corrigir a situação e ao 
mesmo tempo documentar as medidas tomadas. 
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5.3 Auditorias  
A TPCo pode optar por auditar o Fornecedor, seu processo e Sistema de Qualidade. Para garantir a 
conformidade com os requisitos de qualidade, espera-se que durante estas auditorias, a TPCo tenha acesso 
razoável para observar e inspecionar a :  

�  As instalações, manufatura e processos de controle de qualidade do Fornecedor 
�  Manufatura e registros de controle de qualidade 
�  Sistemas de Qualidade e toda a documentação analítica e de manufatura relacionada ao Produto  
�  O Fornecedor deverá realizar auditorias internas para assegurar atendimento com seu Sistema 

de Qualidade e este Manual da Qualidade. Por solicitação da TPCo, o Fornecedor deverá 
fornecer resultados de suas auditorias internas e conclusões. 

 
5.4 Controle de Produto Não Conforme  
O fornecedor deve estabelecer e manter procedimentos para controle de produtos que não estejam em 
conformidade com as especificações TPCo. Os procedimentos devem abordar a identificação, 
documentação, avaliação, segregação e disposição do produto não conforme, incluindo a necessidade de 
uma investigação, que deve ser documentada.  
 
A TPCo reserva-se o direito de fazer uma reclamação sob quaisquer produtos com desvio das especificações 
acordadas.  
 
5.4.1 Desvios encontrados pela TPCo.  
No caso de desvios da especificação acordada, a TPCo deverá em cooperação com o fornecedor tomar 
uma das seguintes decisões:  

1) O fornecedor deverá inspecionar e selecionar as peças com status incerto nas premissas da TPCo. 
2) O lote de peças com o desvio da especificação será devolvido ao fornecedor. 
3) A TPCo inspecionará e selecionará peças com situação incerta por conta do fornecedor. 
4) A TPCo retrabalhará o lote de peças e/ou produtos por conta do fornecedor. 
5) A TPCo deverá avaliar a possibilidade de autorizar através de uma concessão o recebimento das 

peças com o desvio da especificação. 
6) Todos os custos relacionados à importação e exportação de produtos e pecas com um desvio 

confirmado serão por conta ao fornecedor.  
Uma recomendação de ação corretiva permanente mesmo após a “seleção” de uma peça ou produto deve 
ser encaminhada à TPCo. Em caso de acordo com o responsável pela qualidade da TPCo a “seleção” de uma 
característica critica de peça ou produto TPCo, deverão ter limites de controles baseados em estudo de 
capabilidade inicial do processo ou outra tolerância especificada. 
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5.5 Ações de Contenção, Corretiva e Preventiva  
O fornecedor será responsável por liderar, implantar e sustentar Ações de Contenção, Corretiva e 

Preventiva. 

 
5.6 Relatório Não Conforme (NCR)  
Quando um Produto for identificado pela TPCo como Produto Não Conforme, o Fornecedor deverá 
colaborar e trabalhar em conjunto com a TPCo para o fechamento da Não Conformidade associada com 
o(s) Produto(s). 
O representante da Qualidade da TPCo informará qual a metodologia de solução de problemas deverá ser 
utilizada baseado na severidade, impacto e magnitude do problema:  

�  Metodologia 8D 
�  Metodologia dos 5-Por quês  

Até que o Relatório de Não Conformidade seja fechado o fornecedor deverá anexar uma declaração 
(etiqueta) de conformidade em cada pallet fornecido a TPCo para certificar que todas as peças e produtos 
entregues foram inspecionados e estão sem defeitos conforme as exigências especificadas pela TPCo. 
Ações de contenção devem incluir peças em transporte(transito) e armazéns do fornecedor. 
 
5.7Ação de Contenção  
O Fornecedor deverá garantir sistemas de controle para evitar que as Peças e Produto Não Conforme 
sejam integrados(misturados) com Produto conforme. No caso desses eventos falharem, o Fornecedor 
deverá imediatamente notificar a TPCo por telefone e/ou e-mail e permitir que a TPCo investigue e tome 
uma ação de contenção. O Fornecedor deverá cooperar integralmente em qualquer investigação de ação 
de contenção. 

 
5.8 Desempenho de Produto  
Produto Não Conforme pode ser devolvido ao Fornecedor para investigação e análise pela TPCo. 
Fornecedor e TPCo devem concordar sobre a análise necessária a ser feita pelo Fornecedor. De outra 
forma, o Fornecedor deverá seguir seu protocolo de falha ao realizar a análise da causa raiz. 

 
5.9 Defeitos de Produção  
Os defeitos de produção que excedem os limites de controles de processo deverão ser investigados dentro 
do Sistema de Gerenciamento de Qualidade do Fornecedor. Os defeitos de produção deverão ser tabulados 
e analisados quanto a tendências a fim de identificar a necessidade de melhorias continuas adicionais. 

 
5.10 Disposição de Produto Não Conforme  
O Fornecedor deverá ter procedimentos para disposição de Peças e Produto Não Conforme, incluindo 
revisão e documentação de decisões. O Fornecedor deverá informar a TPCo quando da utilização de 
procedimentos para retrabalho, reteste e re-avaliação de Produto Não Conforme para assegurar que as 
Peças e Produto atenderão as especificações. 

 
5.11 Processo de Escalonamento para Material Não Conforme  
Todas as especificações e exigências deverão ser atendidas para as Peças e Produtos enviados à TPCo. 
Em caso de embarques repetidos de material não conforme um processo de escalonamento e revisão no 
gerenciamento de identificação e resolução da causa raiz deve ser implementado. 
 Não obstante o acima mencionado, os Termos e Condições da TPCo de rejeitar qualquer mercadoria não 
conforme, reserva o direito à TPCo de determinar e implantar o processo de escalonamento. 
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5.12 Processo de Escalonamento  
O processo de escalonamento da TPCo para recebimento repetido de material não conforme tem inicio através do 
NCR. Se o Fornecedor falhar na segregação de peças e produtos não conforme de forma repetida, estará sujeito ao 
processo de escalonamento, até uma nova reavaliação. 

 
5.13 Passos do Processo de Escalonamento para Não Conformidade Repetida 
 
Passo Um: 1ª. Abertura de Não Conformidade NCR, segregar o material para devolução ao Fornecedor e/ou 
retrabalhar em casos críticos de abastecimento. (NCR é emitido com um CAR). Enviar por e-mail o NCR, cópia do 
impresso relatório 8D e informações adicionais ao Gerente de Qualidade do Fornecedor. A cópia do impresso 8D 
deverá especificar as ações requeridas da não conformidade. O Fornecedor será solicitado a preencher uma 
resposta de Confirmação de Contenção no 8D e enviar e-mail de volta à TPCo dentro de 24 horas. 
O Fornecedor assumirá todo o custo da do Passo Um. 
 

 
Passo Dois: 2ª. Não Conformidade Repetida: Contenção Nível 1  
O Fornecedor deverá realizar inspeção 100% nos estoques da TPCo, Fornecedor e em transito(transporte).  
A Qualidade da Planta da TPCo iniciará atividades do Nível Um enviando por e-mail o NCR, cópia do impresso 
relatório 8D e informações adicionais ao Gerente de Qualidade do Fornecedor. A cópia do impresso 8D deverá 
especificar as ações requeridas da não conformidade. O Fornecedor será solicitado a preencher uma resposta de 
Confirmação de Contenção no 8D e enviar e-mail de volta à TPCo dentro de 24 horas. 
O Fornecedor assumirá todo o custo da Contenção Nível 1. 

 
Passo Três: 3a. Não Conformidade Repetida: Contenção Nível 2  
A TPCo considera que a Contenção Nível Um realizada pelo sistema de gerenciamento da qualidade do 

Fornecedor não foi suficiente para impedir o formecimento de peças com problemas de forma repetida. As 

analises de Contenção Nível Dois devem ser avaliadas para identificar a falha ocorrida anteriormente. 

 
O Fornecedor deverá contratar uma Empresa terceirizada para realizar inspeção em 100% do lote e garantir a 
certificação de aprovação por terceiros das peças da Contenção Nível Dois, além da Contenção Nível Um. 
 A Qualidade da Planta da TPCo iniciará atividades do Nível Um enviando por e-mail o NCR, cópia do impresso 
relatório 8D e informações adicionais ao Gerente de Qualidade do Fornecedor. A cópia do impresso 8D deverá 
especificar as ações requeridas da não conformidade. O Fornecedor será solicitado a preencher uma resposta de 
Confirmação de Contenção no 8D e enviar e-mail de volta à TPCo dentro de 24 horas. 

O Fornecedor assumirá todo o custo da Contenção Nível 2 e 3. 

 
Passo Quatro: 4ª. Repetição de Não Conformidade: REAVALIAÇAO  
Se os passos de um a três no processo de escalonamento não forem suficientes para garantir à TPCo o 

recebimento de material conforme, o gerenciamento da TPCo pode decidir pela reavaliação do serviço. 
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5.14 Custo de Contenção Não Conforme  
 
A TPCo reserva-se o direito de debitar o fornecedor todos os custos associados incorridos com o 
resultado direto de peças e produto não conforme: 
-  serviços realizados, transportado ou recebido de fornecedor ou sub-fornecedor e Interrupções de 
Produção da TPCo. 
-Falhas de final de linha, de Garantia, atrasos na submissão PPAP, ou rejeições Amostras de Engenharia 
relacionadas com seus Clientes. 
 - custo de reposição, custo do compressor acabado, custo do serviço, retrabalho/conserto, seleção, a 
contenção, o custo do frete incluindo embarques aéreos, o custo de recuperação de garantia, horas 
extras para evitar interrupções de produção, o tempo de inatividade, disposição de sucata, 
desmontagem (pequenas, grandes ou completas), uso de laboratório de teste externo, custos 
administrativos, e os encargos do cliente. 
 
5.15 Selecionamento ou Retrabalho Como uma Operação em Separado  
O tempo necessário para seleção ou retrabalho homem-hora, será definido pela TPCo afetada. 
 
5.16 Selecionamento Incluído Com Embalagem  
O volume necessário para seleção por lote, será definido pela TPCo afetada. 
 
5.17 Selecionamento conforme Fornecido Por um Terceiro  
O custo do selecionamento por terceiro será por conta do fornecedor. 
 
5.18 Custo de Material Não Conforme  
O custo total de material não conforme selecionado e sucateado de qualquer lote será cobrado ao 

fornecedor ao custo na peça até aquele ponto. 
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5.19 Excesso de Carga  
O fornecedor será considerado responsável por custos de excesso de carga incorridos devido à 
falta de desempenho do fornecedor. Isto inclui custos de frete das instalações do fornecedor até 
as instalações de recebimento da TPCo, bem como qualquer despesas de frete repassadas pelo 
cliente da TPCo. 
 
5.20 Fornecimentos Curtos  
No caso de fornecimentos curtos (Quantidade entregue e menor do que a quantidade faturada) os 

custos de fretes adicionais será por conta do fornecedor. 
 
5.21 Reclamações de Garantia do Cliente 
Reclamações de garantia do cliente da TPC serão repassadas ao fornecedor responsável. 

 
  5.22 Solicitação de Concessões (Desvio)  
  Se o fornecedor desejar entregar peças e produtos à TPCo com desvios das exigências especificadas pela     
TPCo, o mesmo deve informar a área de Compras da TPCo, com respeito a peça ou produto especifico, à 
quantidade, causa e ação corretiva para emissão de um Desvio. Antes da entrega das peças e produtos o 
desvio deve ser aprovado e assinado pela TPCo. Métodos e critérios de etiquetagem do produto 
concedido devem ter o aval da TPCo.  
A TPCo se reserva o direito de cancelar um desvio emitido a qualquer tempo.  
Qualquer cancelamento pela TPCo será por escrito e entregue ao fornecedor. 
 
5.23 Solicitações de Alteração de Fornecedor  
Se o fornecedor desejar apresentar alterações de processos, projeto ou material com impacto sobre a 
qualidade do produto (forma, ajuste e função), uma Solicitação de Alteração de Fornecedor deverá ser 
submetida à área de Compras da TPCo, que deverá encaminhar a pessoa responsável pela a aprovação 
da TPCo. As alterações poderão ser introduzidas quando a TPCo tiver dado aprovação para implantar a 
alteração e comunicar a exigências para requalificação e documentação de Processo de Aprovação de 
Peças de Produção (PPAP). 
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6.0 Exigências de Gerenciamento de Materiais 
 
6.1 Política de Previsão de Planejamento  
Compras deverá fornecer uma previsão ao Fornecedor. Previsões estão sujeitas a alterações de acordo com 

o business plan, ou demandas de mercado. 
 
6.2 Listas de Embalagem, Etiquetas de Embarque & Instruções da Etiqueta do Código de 
Barras  
Listas de embalagem devem conter: o número da peça TPCo, número da peça do fabricante, todos os 
números de lote do embarque com quantidades por lote, número do P.O., número de caixas. quantidades 

por caixa e quantidade total embarcada, de outra forma somente autorizada por escrito pela TPCo. 
 
Etiquetas de embarque deverão ser formatadas e localizadas de acordo com a etiqueta padrão da TPCo. 
Etiquetas devem conter o número da peça TPCo, nível de revisão do desenho, descrição da peça, número e 
localização do fornecedor, data de fabricação, número & quantidades de lotes, quantidade total 
embarcada, número do P.O. e todas as exigências identificadas no desenho e especificação da peça.  
A TPCo aceitará o etiquetamento com código de barras de acordo com Padrão da Etiqueta de Identificação 
de Peças/embarque AIAG (Grupo de Ação da Indústria Automotiva) AIAG- B-3, de outra forma somente 
autorizada por escrito pela TPCo. Ver Apêndice 13.1 para padrões de Etiqueta de Código de Barras. 
 
6.3 Documentos a serem fornecidos com o Embarque  
A TPCo deverá informar o Fornecedor a Documentação de embarque requerida. 
 
6.4 Requisitos da Etiqueta  
Abaixo estão as exigências mínimas de etiqueta. Exigências adicionais de etiqueta de unidades de negócios 

da TPCo individuais podem ser requeridas. 

 
6.4.1 Fornecedores de Metal em Barra  
As informações a serem mostradas nas etiquetas para metal em barra são o nome do Fornecedor, tipo de 

material e grau e um número de rastreabilidade único com as iniciais do fornecedor que pode ser usado para 

rastrear o material até seu processo de manufatura. 

 
6.4.2 Fornecedores de Componentes Manufaturados  
As informações mínimas a serem mostradas nas etiquetas dos componentes são o nome do fornecedor, 
número da peça adquirida e número de rastreabilidade único com iniciais do Fornecedor que pode ser usado 

para rastrear componentes até seu processo de fabricação e matéria-prima utilizada. Codificação de Data 
ou Codificação de Lote pode ser usada no lugar de rastreabilidade. 
 
6.4.3 Fornecedores de Processo de Produção (Tratamento Térmico, Retifica de 
Laminação, etc.)  
É responsabilidade do fornecedor marcar a etiquet de rastreamento  em cada container aprovado na 
Inspeção de processo. De preferência, essas marcações serão as iniciais do operador e a data. Esta etiqueta, 
quando rubricada, significa produto aceito. Também identifica o último processo concluído. Se as peças 
tiverem que ser colocadas em bandejas após o processo ter sido concluído, é de responsabilidade do 
fornecedor transferir as informações para etiqueta anexada a cada pallet de bandejas. 
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6.5 Rastreabilidade de Lote  
O Fornecedor é responsável por manter a rastreabilidade do lote enquanto o produto está no local do 
Fornecedor. Lotes não devem ser misturados. 

 
6.6 Embalagem e Transporte  
A menos que a embalagem e/ou modo de transporte sejam especificados, é responsabilidade do 
Fornecedor determinar os meios apropriados para assegurar que o produto chegue pontualmente e sem 
danos. A TPCo trabalha na premissa de que o Fornecedor conhece seu produto e processo melhor que 
ninguém e deve ter a especialidade necessária para determinar a embalagem e transporte mais 
apropriados no momento da cotação. O Fornecedor deve atender com todas as condições de embalagem e 
transporte contidas nos Termos e Condições.  
A menos que de outra forma especificada, componentes de metal não laminados/nãos pintados 
corrosivos serão entregues com uma leve camada preventiva a oxidação. A camada protetiva deverá ser 
aplicada conforme a norma TPCo H-122 ou norma local aprovada.  
O Fornecedor deve assegurar que o produto recebido na planta da TPCo está sem danos, não 

contaminado, livre de corrosão e adequado para uso. 

 
6.7 Prevenção a Corrosão  
Pecas suscetíveis a corrosão deverão ser embaladas com materiais inibidores a corrosão, tais como VCI e/ou 

dissecantes. Peças projetadas para mercados de exportação têm maiores riscos de corrosão devido a 
tempos de transito maiores e extremas flutuações de temperatura e umidade. 

 
6.8 Proteção ESD  
O uso de materiais protetivos ESD (Proteção Contra Descarga Eletrostática) deverá ser utilizado nas 
embalagens para peças eletrônicas sensíveis. 

 
6.9 Exigência de Processamento FIFO  
O Fornecedor é responsável por utilizar o conceito FIFO (primeiro a entrar, primeiro a sair), quando 
processar peças da TPCo. Este conceito deve ser usado para cada número de peça processada. O número 
de rastreabilidade do lote é o número que o fornecedor deverá usar para seguir o conceito FIFO. 

 
6.9 Entrega 100% Pontual  
Entrega 100% pontual é requerida de todos os fornecedores. A TPCo fornece informações de 
planejamento apropriado e compromissos de compra para possibilitar aos fornecedores atender está 
expectativa. O desempenho de entrega do Fornecedor é monitorado, sendo um elemento da classificação 
do fornecedor. 
Documentos aplicáveis tais como, listas de embalagem, certificações de conformidade de material, 

certificados de análise, folhas de dados de segurança de material, etc., devem chegar com ou antes 

do recebimento do embarque. 

 
6.10 Aprovação de Desvio de Embarque & Alocação de Carga  
O Fornecedor deverá obter aprovação de desvio da TPCo antes do embarque. 
 
6.11 Cargas de Frete e Encaminhamento  
O fornecedor deverá contatar o representante de Compras da TPCo para negociar a Despesas de Frete e 
Encaminhamento. 
 
6.12 Inventário de Consignação  
O Fornecedor deverá entrar em contato com o representante de Compras da TPCo com respeito ao 
inventário em consignação. 
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7.0 Conformidade com Meio Ambiente e Requisitos Legais 
 
7.1 Atendimento ao Meio Ambiente  
O Fornecedor deverá atender as exigências de padrões e leis ambientais federais, estaduais e municipais 
com respeito a substâncias restritas, tóxicas, materiais perigosos, produtos, componentes ou serviços 
prestado à TPCo. A lista abaixo inclui alguns dos regulamentos; porém, o atendimento não é limitado a isto 
apenas. Informações adicionais podem ser requeridas, tais como certificação a qualquer de composição de 
produtos, componentes e/ou substâncias. Caso se suspeite que Produtos, componentes ou substâncias 
fornecidas a TPCo não estão conforme, por favor contate imediatamente o comprador apropriado da TPCo 
ou representante da cadeia de suprimentos. 
 

�  Materiais perigosos devem ser claramente identificados e embalados apropriadamente.  
�  REACH (Autorização de Avaliação de Registro e Restrição de Produtos Químicos) 

Regulamento 1907/2006/EC  
�  RoHS (Restrição de Substancias Perigosas) EU 2011/95/EC e China  
�  Padrões Internacionais para Medidas Fitossanitárias, ISPM No. 15, Orientações para 

Regulamentar Materiais de Embalagem de Madeira (WPM) em Comercio Internacional. 
 
Certificado de Atendimento para Restrição de Substancias Perigosas (RoHs), conforme Diretriz 
2011/95/EC, deve ser fornecido para novos itens, antes da entrega de amostras ou materiais de produção. 
Um laboratório terceiro autorizado deve fornecer o certificado. O fornecedor deve fornecer certificados de 
auditor adicionais, por solicitação da TPCo. 

 
Folhas de Dados de Segurança do Material (MSDS) devem ser fornecidas para novos itens antes da 
entrega de amostras ou materiais de produção. Uma versão atualizada do MSDS será enviada à TPCo 
sempre que for revisada. Se uma folha MSDS não puder ser submetida, uma folha de Dados Técnicos de 
Engenharia deve ser submetida. O Fornecedor deve ter um formulário de atendimento documentado para 
este tipo de material no site e disponibilizar por solicitação.  
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8.0 Atendimento Comercial  
O Atendimento Comercial abrange a estrutura regulatória inteira pela qual mercadorias entram ou deixam 
um pais especifico seguindo leis e regulamentos de importação/exportação. O atendimento comercial é 
uma atividade núcleo para qualquer autoridade Alfandegária, e sabido que uma grande quantidade da 
sobrecarga de atendimento é colocada sob responsabilidade de importadores. O importador é 
responsável ao dar entrada, classificando e estabelecendo o valor de mercadorias importadas e 
responsável por fornecer a Alfândega toda informação necessária para permitir que a Alfândega 
apropriadamente avalie encargos, reúna dados de importação apropriados e determine quaisquer 
exigências legais aplicáveis. A falta de atendimento de um importador de exercer cuidado razoável pode 

interromper seu curso de receitas e sua troca comercial, bem como em alguns casos, pode culminar na 

imposição de multas e penalidades. 
 
8.1 Regras de Origem  
Regras de origem são usadas para determinar o país de origem de um produto para fins de comércio 
internacional. Existem dois tipos comuns de regras de origem, dependendo da aplicação, as regras 
preferenciais e não preferenciais de origem. Os critérios das regras de origem podem variar de país para 
país. Os fornecedores devem aplicar as normas adequadas de origem às mercadorias que eles irão 
fornecer. 
 
8.2 Classificação   
Programação de Tarifa Harmonizada do País (HTS) é o principal recurso para determinar as classificações 
tarifárias para produtos importados de um país específico. 
O Programa de Tarifa Harmonizada é baseado na Codificação Internacional Harmonizado de Mercadorias e 
Sistema de Classificação (Sistema Harmonizado), que foi estabelecida pela Organização Mundial das 
Alfândegas. Praticamente todos os países baseiam seus programas de tarifas no Sistema Harmonizado, 
tornando mais fácil para realizar o comércio internacional. Os fornecedores devem fornecer os códigos de 
tarifa seguindo os critérios de classificação em que os bens estão sendo fabricados. É necessário que os 
fornecedores classifiquem os produtos adequadamente, a fim de dar aos compradores o código de tarifa 
adequado para fins de classificação. 

 
8.3 Valorização  
Para a maioria das Autoridades Aduaneiras em todo o mundo o valor de todas as mercadorias importadas 
para um país específico será o valor da transição (o preço efetivamente pago ou a pagar é o pagamento total 
efetuado ou a efetuar pelo comprador ou para o benefício do vendedor para bens importados, e inclui todos 
os pagamentos efetuados como condição de venda das mercadorias importadas, pelo comprador ao 
vendedor, ou pelo comprador a um terceiro para satisfazer uma obrigação do vendedor (Definição da OMA) 
para os bens. Se o valor da transação não puder ser usado, então certas bases secundárias de valor são 
consideradas em ordem de precedência. Esta é a ordem correta do valor de transação de mercadorias 
importadas, o valor de transação de mercadorias importadas idênticas, o valor de transação de mercadorias 
importadas similares, o valor dedutivo, o valor calculado, ou qualquer outro método disponível. O vendedor 
deve seguir a lógica explicada acima. Na maioria dos casos com fornecedores não relacionados isto não é um 
problema. 
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8.4 Programas Comerciais Livres ou Preferenciais  
Muitos países concedem privilégios especiais de comércio que ou eliminam ou reduzem significativamente 
o imposto sobre os produtos produzidos em certos países que vão ser importados para um país específico. 
Estes programas especiais gratuitos ou preferenciais de comércio, manutenção de registros e requisitos de 
elegibilidade devem ser verificados caso a caso, dependendo das regras e condições de cada programa de 
comercio especiais gratuitos ou preferenciais. Fornecedores devem observar rigorosamente manutenção e 
de elegibilidade requisitos quando envolvidos nestes tipos de programas. 

 
8.5 Segurança  
Se aplicável, os fornecedores devem fornecer um detalhado Perfil de Segurança de Vendedor/Fornecedor. 
Especificamente, é necessário que um perfil completo da planta ou da instalação onde as peças são 
produzidas ou fabricadas. É o vendedor ou fornecedor um Parceiro Comercial Certificado da C-TPAT Contra 
Terrorismo? e / ou o fornecedor atende AEO (Processos de Segurança da União Européia)? 

 
8.6 Pais do Certificado de Origem (COO) & Certificado NAFTA  
Se aplicável, um Certificado de Origem de Cobertura deve ser exigido do fornecedor para todos os 
produtos importados ou exportados uma vez por ano (Nota, se peças forem adquiridas, o fornecedor deve 
ter um COO de seu fornecedor). Se aplicável, uma Certificação de Cobertura NAFTA (mercadorias com 
origem no México, Canadá, EUA) deve ser exigida do fornecedor para todos os produtos importados ou 
exportados uma vez por ano. 

 
8.7 Marcações  
O fornecedor ou o fabricante devem indicar o local onde as mercadorias foram fabricadas na embalagem e 
produto. As marcações devem ser legíveis e localizadas em local bem visível. A menção do país de onde as 
mercadorias foram fabricadas deve ser indicada na fatura comercial. 
 
8.8 Nota Fiscal  
O vendedor deve fornecer um documento gerado por computador que deve ter os seguintes campos e suas 
informações correspondentes: Número de Referência do Cliente ou Número do Pedido; Dados do 
Embalador; Número do Embalador; Vendido Para; Consignado para; Peso Bruto; Peso Líquido; Dimensões; 
Número do Selo, se aplicável; Número da Reserva, se aplicável; Quantidade; Item ou Número da peça; 
Descrição; Marcas; Número de Reconhecimento do Vendedor; Nome Legal do Cliente; Fronteira de 
descarga; Destino; País de origem. 

 
8.9 Fatura Comercial  
O vendedor deve fornecer um documento fatura comercial gerada por computador que deve ter por escrito 
os seguintes campos, e suas informações correspondentes: Numero de Referencia do Cliente ou Número de 
Pedido; Consignado Para; Agente; Data da fatura; Número da Fatura; Quantidade; Número da Item TPCo; 
Descrição; País de origem; Código de Tarifa Harmonizada; Preço de cada bem ou peça em dólares 
americanos; Marcas; Número de Reconhecimento do Vendedor; Nome Legal do Cliente; Fronteira de 
Descarga; Destino; País de origem; Declaração de Embalagem de Madeira - se for o caso; Declaração de 
Controle de Destino. 
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8.10 Embalagem de Madeira  
Regulamentos de muitos países requerem que o material de produtos de madeira (WPM) utilizados no 
comércio internacional devem ser tratado para impedir insetos nócivos que podem estar presentes. WPM 
deve ser marcada com o logotipo da Convenção Internacional de Proteção Fitossanitária (IPPC) logotipo, o 
de duas letras Organização Internacional para Padronização (ISO) de código para o país que tratou o WPM, o 
número instalação de tratamento atribuído pela organização nacional de proteção fitossanitária, e quer HT 
para o tratamento térmico ou MB por Brometo de Metila. O fornecedor deve dispor de um certificado 
fitossanitário que será fornecido para o comprador, se for necessário. 

 
8.11 Assistência  
Material "auxiliar" é qualquer item que os compradores de mercadorias fornece direta ou indiretamente, 
gratuitamente ou a um custo reduzido, para uso na produção ou mercadoria para venda. Esses itens podem 
ser:-Materiais, componentes, ferramentas, matrizes, moldes; -engenharia, desenvolvimento, arte e de 
design, planos e esboços. Um valor justo de mercado do material auxiliar deve ser estimado juntamente 
com os custos de transporte. 

 
8.12 Importer Self Assessment Filing  
Estados Unidos Customs and Border Protection (CBP ) anunciou uma nova regra, conhecido como o 

arquivamento Importador de Segurança (ISF) ou, mais comumente chamado 10 +2 ; que requer 

informações sobre a carga , para fins de segurança , que será transmitida à agência pelo menos 24 horas 

antes de as mercadorias são carregadas em um navio oceano para embarque para os EUA 10 +2 está em 

conformidade com a seção 203 da Lei SAFE Porto , e exige que os importadores fornecer 10 elementos de 

dados para o CBP , bem como mais dois elementos de dados da operadora. 

 

A nova regra, publicada em 26 de novembro de 2008 entrou em vigor em 26 de janeiro de 2009. CBP está 

tomando uma abordagem em fases, em termos de implementação e execução. Durante os primeiros 12 

meses, os importadores serão avisados de infrações em vez de serem multados, com a esperança de que 

os importadores vão estabelecer um sistema de arquivamento. Todos os arquivamentos ISF são obrigados 

a ser submetidos eletronicamente através do Automated Broker Interface (ABI) ou do Sistema de 

Manifesto Automatizado (AMS). Após o período de integração progressiva, em 26 de janeiro de 2010, 10 

+2 será oficialmente eficaz e importadores serão obrigados a cumprir. Se essas exigências não forem 

atendidas, eles podem enfrentar multas de até US $ 5.000 para cada violação.  
Os 10 sequintes elementos são requeridos do Importador: 

 
1) Nome e endereço do fabricante (ou fornecedor) 
2) Nome e endereço do vendedor (ou proprietário) 
3) Nome e endereço do comprador (ou proprietário) 
4) Nome e endereço do destinatario 
5) Local de estufamento do container 
6) Nome e endereço do consolidador (estufador) 
7) Importador de número de registro/número de identificação do solicitante da zona de Mercado 

estrangeiro 
8) Número(s) destinatário 
9) Pais de origem 
10) Número do Código de Tarifa Harmonizado Americana do Commodity 
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Do transportador, 2 elementos de dados são requeridos: 

 
1) Plano de estivação do navio 
2) Mensagens de situação do container 

 

 
Cada vendedor deve fornecer todos os dados disponíveis de sua parte para completar em tempo hábil 

a Entrada do Seguro do Importador. 
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9.0 Gerenciamento de Recursos 
O fornecedor deve fornecer os recursos necessários para implantar e manter um eficaz Sistema de Gestão 
de Qualidade e melhorar continuamente a sua eficácia. Funcionários do Fornecedor devem ser qualificados 
para o trabalho que realizam através da educação, formação, experiência, ferramentas apropriadas de 
qualidade e os defeitos dos processos que afetam a qualidade das peças, produtos e serviços prestados à 
TPCo. O fornecedor deve utilizar equipamentos, instalações, prover treinamento e ambiente de trabalho aos 
seus funcionários para produzir produtos de alta qualidade que sempre atendem às especificações de peças 
e produtos à TPCo. 
 
As exigências abaixo deverão fazer parte do ambiente de trabalho do Fornecedor: 

1) Documentos delineando as limpezas necessárias, vestimentas adequadas aos processo 
que possam afetar a qualidade do produto  

2) Se condições do ambiente de trabalho puderem afetar a qualidade do produto, o Fornecedor deverá 

documentar procedimentos para o ambiente de trabalho e seu monitoramento. 

9.1 Modelo de Sistema de Gerenciamento de Qualidade Baseado em Processo 
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10.0 Ferramental, Calibradores e Equipamento 
 
Equipamentos, máquinas, fornos, dispositivos, ferramentas, moldes, calibradores, equipamentos de teste de 
propriedade e/ou pagos pela TPCo cedidos aos Fornecedores para uso em seus processos de fabricação. 
 
10.1 Controle de Ferramentas, Calibradores e Equipamentos. 
 
O Fornecedor deverá: 
 

�  Utilizar equipamentos, máquinas, fornos, dispositivos, ferramentas, moldes, calibradores, 

equipamentos de teste de propriedade e/ou pagos pela TPCo somente na produção de peças e 

produtos fornecidos à TPCo.   
�  Identificar todos os equipamentos, máquinas, fornos, dispositivos, ferramentas, moldes, 

calibradores, equipamentos de teste de propriedade e/ou pagos pela TPCo, a menos que as 

dimensões e uso proibirem, com etiqueta(s) de identificação assegurando legilibilidade e 

permanência, que declare a propriedade, exemplo: “Propriedade da Tecumseh Products 

Company” sob recebimento ou fabricação.  
�  Obter aprovação por escrito da TPCo antes de fazer modificações ou alterações nos 

equipamentos, máquinas, fornos, dispositivos, ferramentas, moldes, calibradores, 

equipamentos de teste de propriedade e/ou pagos pela TPCo.  
�  Manter, proteger e preservar equipamentos, máquinas, fornos, dispositivos, ferramentas, 

moldes, calibradores, equipamentos de teste de propriedade e/ou pagos pela TPCo 
�   Ferramental, moldes e calibradores deverão ser mantidos por 3 anos após o último pedido de 

compra da TPCo a menos que a TPCo oriente de outra forma.  
�  Contate o Representante de Compras da TPCo antes da transferência equipamentos, máquinas, 

fornos, dispositivos, ferramentas, moldes, calibradores, equipamentos de teste de propriedade 

e/ou pagos pela TPCo entre instalações do fornecedor (local do endereço) ou para outros 

fornecedores.  
�  Equipamentos, máquinas, fornos, dispositivos, ferramentas, moldes, calibradores, 

equipamentos de teste de propriedade e/ou pagos pela TPCo que se tornem em excesso as 

necessidades do pedido de compra deverão ser reportados a TPCo.  
�  Obter aprovação por escrito da TPCo antes de descartar ou destruir Equipamentos, máquinas, 

fornos, dispositivos, ferramentas, moldes, calibradores, equipamentos de teste de propriedade 

e/ou pagos pela TPCo.  
�  Reportar todos os casos de perda, dano ou destruição de Equipamentos, máquinas, fornos, 

dispositivos, ferramentas, moldes, calibradores, equipamentos de teste de propriedade e/ou 

pagos pela TPCo de posse ou controle do do Fornecedor para o representante de Compras da 

TPCo dentro de 72 horas assim que tais fatos de tornarem conhecidos.  
�  Manter um registro dos Equipamentos, máquinas, fornos, dispositivos, ferramentas, moldes, 

calibradores, equipamentos de teste de propriedade e/ou pagos pela TPCo. A lista deverá ser 

rastreavel as peças e produtos TPCo. 
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10.2 Gerenciamento de Ferramental de Produçao, Calibrador e Equipamento 
  

�  Calibradores de propriedade da TPCo devem ser cobertos pelo sistema de calibração de 
calibradores do Fornecedor.  

�  Todos os sistemas de Calibragem e medição devem atender os critérios R&R mínimos conforme 
estabelecido nos manuais AIAG MAS e não deverão exceder 30% de R&R baseado na capabilidade 
de processo.  

�  Tolerância de Porcentagem (%) não deverá ser usada para avaliação.  
�  O Fornecedor deve submeter um relatório anual detalhando os Equipamentos, máquinas, fornos, 

dispositivos, ferramentas, moldes, calibradores, equipamentos de teste de propriedade e/ou pagos 
pela TPCo da condição observada e local identificado. Qualquer alteração na condição precisa ter 
uma Ação Corretiva submetida. 

• O Fornecedor é responsável por manter e conservar todos os Equipamentos, máquinas, fornos, 
dispositivos, ferramentas, moldes, calibradores, equipamentos de teste de propriedade e/ou pagos 
pela TPCo. 
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11.0 Sistema de Pontuação de Fornecedor 
 
11.1 Pontuação do Fornecedor  

A pontuação do fornecedor é baseada em qualidade, entrega, redução de custo e reação aos 

interesses do cliente. A taxa de pontuação (SR) é calculada como 70% da Taxa de Qualidade (QR) mais 

30% da Taxa de Entrega (DR) menos deméritos CAR. A formula para determinar a Taxa do fornecedor 

é mostrada conforme segue: 

 
SR = 0.7 x QR + 0.3 x DR – deméritos CAR 

 
11.2 Pontuação de Qualidade  

Pontuação de Qualidade = 50 x (.02 –quantidade rejeitada/quantidade total recebida) x 100 

 
Nenhum ponto será concedido se a taxa de rejeição estiver acima de 2% (20.000 PPM) 

 
Maximo de 100 pontos 

 
10.3 Pontuação de Entrega  
Pontuação de Entrega = quantidade recebida pontualmente/quantidade total recebida x 100. 

 
Maximo 100 pontos 

 
10.4 Deméritos CAR  
A Pontuação do Fornecedor será reduzida subtraindo-se os deméritos da Resposta de Ação 

Corretiva (CAR) conforme a seguinte tabela. Deméritos são realizados durante cada mês até uma 

Ação Corretiva ser recebida. Esses deméritos se aplicarão a cada última Resposta de Ação Corretiva 

pendente. 

 
 Deméritos 

Últimos<=10 dias 1 

<= 20 dias 3 

<= 30 dias 5 

<= 45 dias 7 

<= 60 dias 9 

Acima de 60 dias 10 

 
Uma ação corretiva pode ser rejeitada se não parecer que ela efetivamente aborde a causa raiz, 

ação permanente, métodos de verificação válidos, ou ação preventiva positiva. 

 
10.5 Pontuação de Classificação de Fornecedor Baseada em Fornecedor:  
Classificação de Fornecedor Total, onde cada SR Total do Período de Tempo (TPT) total de cada 

fornecedor e comparado contra outro TPT SR do fornecedor por um período de tempo definido 

de 1 mês até um histórico de 12 meses. O Número de Classificação do Fornecedor é um número 

de 1 até o numero total de fornecedores no Período de Tempo, classificando cada fornecedor 

baseado em seu valor TPT SR coletivo e relatado como ou os 10 Piores Fornecedores ou os 10 

Melhores Fornecedores. 
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12.0 Fornecimento de Minerias 
 
Empresa de capital aberto com sede nos EUA, a Tecumseh Products Company e as Afiliadas conhecidas 

doravante como TPCo devem cumprir com as exigências da Seção 1502 do Wall Street Reforma Dodd-Frank 

Act e Defesa do Consumidor e os EUA Securities e Exchange Commission ("SEC ") as regras e regulamentos. 

A TPCo deve atestar, e evidênciar sobre seu uso de minerais e se os mesmos são originários da República 

Democrática do Congo e países adjacentes. 

 

Todos os fornecedores da TPCo são obrigados a responder a pedidos de informações sobre os usos e fontes 

de minerais (estanho, tungstênio, tântalo e ouro) em seus produtos, incluindo informações sobre os 

minerais que são reciclados ou sucata e atender a Especificação Técnica Global – 8 Exigências Regulatórias 

Meio Ambientaisdo Fornecedor. 

 
A fim de responder a pedidos de informações da TPCo, fornecedores terão de fazer perguntas semelhantes 

a seus fornecedores, como forma de investigar a origem dos materiais em seus produtos, e fornecer as 

informações solicitadas pela TPCo com base nos resultados de tais investigações. 

 
A TPCo pode exigir de seus fornecedores para atestarem na origem e da cadeia de suprimentos seus 

minerais, de acordo com o "OECD Devido Orientação Diligence para Cadeias de Fornecimento Responsável 

de Minerais de áreas afetadas por conflitos e de alto risco. "Além disso, o fornecedor pode introduzir 

algumas representações / certificações no que diz respeito à utilização de minerais de conflito. 
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13.0 Apêndice 
 
13.1 Instruções da Etiqueta do Código de Barra  
A Tecumseh Products Company aceitará a identificação de peças com etiquetas de código de barras de acordo com 

AIAG (Automotive Industry Action Group) etiqueta de envio / Peças Identificação padrão AIAG-B-3.  

 

DEFINIÇÕES:  

 

Etiqueta da peça: Método usado para identificar o conteúdo de uma embalagem (recipiente) de transporte 

individual. Cada recipiente, seja retornável ou não retornável, requer um mínimo de duas etiquetas.  

 

Etiqueta Mestre: Método usado para identificar e resumir os conteúdos totais do mesmo, número de peça em uma 

embalagem múltipla. Um pacote de múltipla (Pallet, caixa, etc) é um pacote contendo mais de um contêiner de 

transporte individual do mesmo número de peça ou números diferentes.  

 
CARACTERISTICAS DA ETIQUETA: 
 

ETIQUETA ALTURA LARGURA 

Peça 4.0 “ (102 mm) “ (152 mm) 

Master 6.0 “ (152 mm) 8.0 “ (203 mm) 
Carga Mista 4.0 “ (102 mm) 6.0 “ (152 mm) 

 
Qualidade: As etiquetas de identificações devem ser livres de rugas e duradouras para garantir a legibilidade 
no destino. Uma etiqueta de amostra deve ser testado para garantir a precisão de leitura, contraste de 
impressão e todas as outras especificações antes de usar. 
 

Simbologia: Códigos de barra devem ser do tipo 3 de 9 (Código 39) e atender o Padrao AIAG. 

Material: 

 
Etiquetas podem ser sensíveis a pressão ou do tipo colagem seca. Aderência a embalagem 
deve ser assegurada 

   
Proteçao a Etiqueta: Etiquetas devem ser protegidas contra umidade, tempo e deteriorização. 
Laminados, sprays, envelopes de janela e bolsas de plástico transparente são exemplos de possíveis métodos de 

proteção. Na escolha de um método de proteção, devem ser considerados todos os cuidados para assegurar que 

as mesmas atendem refletividade e requisitos de contraste e pode ser digitalizado com dispositivos de contato e 

sem contato.  

 

ETIQUETA E LOCALIZAÇÃO:  

 

A localização das etiquetas deve ser em cantos adjacentes de cada contêiner de transporte, conforme ilustrado. 

A etiqueta tem de ser paralelo à base do recipiente. 
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Se as partes são enviados em recipientes reutilizáveis, as etiquetas não devem ser reutilizadas. Os números 
de série das duas etiquetas em um mesmo recipiente deve ser o mesmo. Há apenas um número de série 
único por contêiner. 

SINGLE CARTONS 
 

Etiquetas de peças devem estar localizadas em 
dois lados adjacentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TAMBORES E BARRIS 

 
Etiquetas de Peça são necessárias em dois lados, 
ou um lado e parte superior do recipiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      PALLET BOX/GAYLORD 
 

As etiquetas devem estar ao lado de 
contentores adjacentes. 

                                                        CAIXAS NO PALLET 
 
   Etiquetas de Peça são necessários em 
   cada caixa, como mostrado abaixo. 
Etiqueta Master e carga 
mista ID é necessário em 
cada pallet e deve ser 
colocado sobre a área 
mais visível de cada 
pacote. 
 
 

 
HIGH BOYS, CAMINHOES, CESTOS DE ARAME, 
ETC. 

 
Etiquetas peças devem estar localizadas nos lados adjacentes do 
recipiente ou duas peças principais soltos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TELESCOPIC CONTAINERS 
 

Etiquetas Parte devem ser anexados aos lados 
adjacentes de contentor. Uma etiqueta peça deve 
ser anexada à parte inferior do recipiente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAIXA DE METAL 

Marcar um pedaço visível perto da parte  

Superior, ou use um suporte de etiqueta. 
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ETIQUETA DE AMOSTRA DE PEÇA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dados Código Identificador 
O código de barras deve ser utilizado para identificar a informação e deve ser mostrado em caracteres 
legíveis com o título para a área de dados apropriado. Identificação do fabricante (AIM) e listadas nos EUA 
National Identificador Padrão ANSI/FACT-1. 
 
Número da peça (P) 
Este é o número da peça identificada pela Tecumseh Products Company. Os caracteres legíveis e símbolos 
de código de barras devem ser de no mínimo 0,5 pol (13 mm). O subsídio máximo de caracteres para o 
campo parte são 15 + 1 personagem para o identificador de dados "P". 
 
Quantidade (Q) 
A unidade de medida é o número de peças. Se a unidade de medida não é peças, (por exemplo, litros, peso, 
etc), deve-se notar em caracteres legíveis à direita da quantidade legível. A unidade de medida não é para 
ser incluído no código de barras. 
Caracteres legível e símbolos de código de barras devem ser de no mínimo se 0,5 pol (13 mm) de altura. O 
subsídio máximo caracteres para o campo de número de quantidade são de 8 + 1 caracteres para o 
identificador de dados "Q". 
 
Número do pedido (K) 
 
Este é o número do pedido atribuído pela Tecumseh Products Company. O fornecedor deve usar apenas 
números de pedidos de compras atuais. 
Os caracteres legíveis humanos devem ter um mínimo de 0,3 polegadas (8 mm) de altura. O símbolo de 
código de barras deve ser de no mínimo 0,5 pol (13 mm) de altura. 
O subsídio máximo de caracteres para o campo da ordem de compra são de 6 caracteres + 1 caracteres para 
o identificador de dados "K”. 
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Número do Fornecedor (V)  
Este é o código de identificação do Fornecedor atribuído pela Tecumseh Products Company. O 

número Máximo de caracteres permitido para o número do fornecedor são 5 caracteres +1 para o 

identificador de dados “V”. 
 
Revisão Nivel  

Está é a revisão do desenho atribuído pela Tecumseh Products Company, que normalmente é informada aos 
Fornecedores. Ele não pode ser deixado em branco.  
 

Os caracteres legíveis devem ter um mínimo de 0,2 pol (5mm) de altura.  
 

Número de série (S)  

O número de série é um número único, tanto para a parte da etiqueta ou para a etiqueta mestre atribuída 
pelo fornecedor para cada recipiente de transporte (por exemplo, caixa, pallet, caçambas, etc), como 
etiquetas de identificação. Os números de série não podem ser duplicados com o ano civil para o mesmo 
número de fornecedores. Os caracteres legíveis devem ter um mínimo de 0,2 pol (5mm) de altura. O 
símbolo de código de barras deve ser de no mínimo 0,5 pol (13 mm) de altura. O subsídio máximo de 
caracteres para o campo do número de série são de 9 caracteres + 1 caracteres para o identificador de 
dados "S". 
  
Localização de Fornecedores  

Fornecedor nome, país de origem, cidade, estado (ou província) e código postal devem ser mostrados no 
canto inferior esquerdo da etiqueta de código de barras. Tamanho dos caracteres é de 0,1 polegadas (2,5 
mm) de altura.  
 
Descrição  

Esta é a descrição do produto especificado na parte de impressão em apenas caracteres legíveis. O tamanho 
mínimo de caracteres é de 0,2 polegadas (5mm) de altura.  
 
Data e número de lote Fabricação  

A data de fabricação do lote, produção final ou montagem de todas as partes do recipiente devem estar em 
caracteres legíveis. O tamanho mínimo de caracteres é de 0,2 em (5mm) de altura. 
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PART MASTER LABEL SAMPLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O conteúdo da etiqueta Mestre deve estar de acordo com as mesmas especificações que o conteúdo da 
etiqueta das Partes especificadas na secção II-B acima.  

 

Todos os pallets contendo vários recipientes ou embalagens de iguais ou diferentes números de peças 
exigem uma etiqueta mestre para cada número da peça.  

 

O título etiqueta MESTRE deve ser impressa em negrito 1,0 polegadas (25mm). O tamanho recomendado da 

etiqueta é de 6,0 em (152 milímetros) de altura por 8,0 em (203 milímetros) de largura. (Um tamanho 
opcional de 4,0 de altura e 6,0 em larga pode ser utilizado, mas todas as informações necessárias deverão 

estar contidas na etiqueta com a identificação Etiqueta Mestre. 

   
O Identificador de dados para o número de série de uma etiqueta Master é "M" e "S" exclusivo para 

o rastreamento do Número de série.  

 

O subsídio máximo de caracteres para o campo do número de série é de 9 caracteres para o 

identificador de dados "S". O número de série é um número único, tanto para a parte da etiqueta 

Mestre atribuído pelo fornecedor e para cada recipiente de transporte (por exemplo, caixa, pallet, 

caçambas, etc). Os números de série não podem ser repetidos dentro do ano civil para o mesmo 

número de fornecedores. Os caracteres legíveis devem ter um mínimo de 0,2 pol (5mm) de altura. O 

símbolo de código de barras deve ser de no mínimo 0,5 pol (13 mm) de altura.  

 

A colocação de Etiquetas Mestre será determinada pelo tipo de transporte veja diagrama abaixo.  

A quantidade de etiquetas Mestre deve ser para a quantidade total de peças em um pallet.   
 
Para as cargas mistas são necessárias, além das etiquetas a Parte a etiquetas Mestre, quando houver 
mais de um número de peça. Essa etiqueta é mostrado abaixo com negrito 1,0 polegadas (25mm) alto 
relevo. 
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Situações especiais ocorrem quando houver carga mista:  
Seguir a orientações dos exemplos abaixo. 
Exemplo # 1: Carga mista com várias embalagens de números de itens diferentes. Esta configuração exige 

uma etiqueta de carga mista nas embalagens individualmente e etiquetas mestres para cada item na parte 

da carga, mesmo se houver apenas um recipiente. 
 
Requer:  
(1) Etiqueta de Carga Mista  
(54) Duas Etiquetas da peça em cada container  
(4) Uma Etiqueta Mestre para cada item de peça 

 
Nota: Quando as embalagens etiverem em carregamento 
comum, os itens devem ser mantidos juntos, tanto quanto 
possível, com os itens de menores quantidades embalados 
em cima, a menos que o tamanho ou o peso das peças 
indicarem o contrário. Isto irá facilitar a descarga 

 
Exemplo # 2: Uma carga com o mesmo item não requer uma Etiqueta  
de Carga Mista. 
 
Requer:  
(54) Duas Etiquetas do item em cada container 

(1) Etiqueta Mestre 
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Exemplo # 3: Cargas mistas com vários contentores com diferentes itens em uma mesma carreta ou 
caminhão. 
 Esta configuração exige uma etiqueta de carga mista e etiquetas principais para cada contetor do item na 
carga. Etiquetas Mestre devem ser colocadas o mais próximo do último contentor carregado do item.  

 
Requer:  
(1) Etiqueta carga mista  
(16) duas etiquetas do item de peça em cada contentor  
(2) Uma etiqueta Mestre para cada item de peça. 

 
Nota: A distribuição da carga de itens de peças 
devem ser mantidos juntos, tanto quanto possível, 
com os itens de menores quantidades embalados 
em cima, a menos que o tamanho ou o peso das 
peças indicarem o contrário. Isto irá facilitar a 
descarga 
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13.2 C=0 Plano de Amostragem (Tabela No. 1) 
  

 
Nível Qualidade 
Aceitável                  

                   

 N.Q.A  0.010 0.015 0.025 0.040 0.065 0.10 0.15 0.25 0.40 0.65 1.0 1.5 2.5 4.0 6.5 10.0 
                    

LOT 

QT. 
LOTE                       

 2 A 8   * * * * * * * * * * * * 5 3 2 2 
                    

 9 A 15   * * * * * * * * * * 13 8 5 3 2 2 
                    

 16 A 25   * * * * * * * * * 20 13 8 5 3 3 2 
                    

 26 A 50   * * * * * * * * 32 20 13 8 5 5 5 3 
                    

 51 A 90   * * * * * * 80 50 32 20 13 8 7 6 5 4 
                   

 91 A 150  * * * * * 125 80 50 32 20 13 12 11 7 6 5 
                   

 151 A 280  * * * * 200 125 80 50 32 20 20 19 13 10 7 6 
                   

 281 A 500  * * * 315 200 125 80 50 48 47 29 21 16 11 9 7 
                   

 501 A 1200  * 800 500 315 200 125 80 75 73 47 34 27 19 15 11 8 
                   

 1201 A 3200  1250 800 500 315 200 125 120 116 73 53 42 35 23 18 13 9 
                   

 3201 A 10,000  1250 800 500 315 200 192 189 116 86 68 50 38 29 22 15 9 
                   

 10,000 A 35, 000  1250 800 500 315 300 294 189 135 108 77 60 46 35 29 15 9 
                   

 35, 000 A 150,000  1250 800 500 490 476 294 218 170 123 96 74 56 40 29 15 9 
                   

 150, 000 A 500,000  1250 800 750 715 476 345 270 200 156 119 90 64 40 29 15 9 
                   

 500,000 E ACIMA  1250 1220 1112 715 556 435 303 244 189 143 102 64 40 29 15 9 
                    

 
*  LOTE INTEIRO DEVE SER INSPECIONADO 

NOTA:  O NÚMERO DE REJEIÇÃO EM TODOS OS CASOS É ZERO. ORIENTAÇÕES. 
 
1). NA COLUNA DA ESQUERDA, ENCONTRAM-SE INFORMAÇÕES QUE PERMITIRÃO ASSOCIAR O TAMANHO DO LOTE (QT) QUE DEVE SER 
INSPECIONADO. 
 
2).  NÍVEL DE QUALIDADE ACEITAVEL (N.Q.A.)   
 
3). O TAMANHO DA AMOSTRA A SER INSPECIONADA É ENCONTRADO NA INTERSECÇÃO DA FILEIRA DO TAMANHO DO LOTE COM 

COLUNA CARACTERISTICA DO N.Q.A. 
 
4). SE UM DEFEITO FOR ENCONTRADO, O LOTE INTEIRO DEVE SER INSPECIONADO. 
 
5). ALEATORIAMENTE SELECIONE A AMOSTRA PARA CADA AVALIAÇÃO.  

6). SE ALGUMA NÃO CONFORMIDADE FOR ENCONTRADA NA AMOSTRA, REJEITE O LOTE INTEIRO.  

7). PLANO DE AMOSTRAGEM PARA EMBARQUES MULTIPLOS 

Numero de Embalagens 
Tamanho da 
Amostra 

2 - 4 2 
5 - 9 3 
10 - 16 4 
17 - 25 5 
26 - 36 6 
37 - 49 7 
50 – e acima 8 
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Nível 2 Embarque Controlado 
 
 
 
 
 

 

Tecumseh Products Company  
  

DATA 
GERENTE DA QUALIDADE  
NOME DO FORNECEDOR  
ENDEREÇO DO FORNECEDOR  
CIDADE, ESTADO, PAIS DO FORNECEDOR  
ENDEREÇO DE EMAIL DO FORNECEDOR 

 
Assunto: Registrar no Embarque Controlado – Nivel 2 

 
Prezado GERENTE DE QUALIDADE, 

 
A Tecumseh do Brasil identificou que os controles qualitativos atuais utilizados pela sua organização em 

suas instalações não foram suficientes para impedir o envio de material não conforme à Tecumseh do 

Brasil. Esta carta é uma notificação formal que suas instalações foram colocadas no Embarque Controlado 

– Nível 2 conforme descrito no Manual de Qualidade do Fornecedor para a(s) seguinte(s) peça(s). 

 
Descrição da Peça:  

 
Não-conformidade(s):       

 

 
Iniciar o Nível 2 de Contenção. Retornar e-mail confirmação de resposta", como observado na página dois desta 
carta, no prazo de 24 horas para a área de Qualidade Assegurada de Materiais.  
 
Essa decisão pode ser alterada após 20 (vinte) dias de produção ou em um período de tempo alternativo 
aprovado em comum acordo Tecumseh do Brasil e o Fornecedor mencionado acima. O fornecedor poderá 
requerer, por escrito, a alteração da decisão do Embarque Controlado, somente após a implantação e verificação 
das medidas corretivas irreversíveis.  
 
O fornecedor pode cessar as operações de contenção após a autorização  recebida da Tecumseh do Brasil. 

 
Se tiver alguma pergunta, contate (NOME, TELEFONE E ENDEREÇO – responspave Qualidade Asseugurada 
Materiais. 

       

 

 

Qualidade Assegurada de Materias 
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Para:  
 
Email: 
 
De: 
 
Acusamos o recebimento de sua carta de Embarque controlado, informando-nos que nossa 
empresa foi colocada no Embarque Controlado Nivel 2. 
 
ASSINALE UMA 
 

Nos entendemos as exigências de Embarque Controlado. 
 

Entendemos integralmente as exigências do Embarque Controlado. Favor 
contatar: Qualidade Assegurada Materiais Tecumseh do Brasil. 

 
A seguir uma descrição de como as peças e o embarque controlado serão identificados 
para indicar que eles foram qualificados como conforme as exigências. Incluir Número da 
Peça  e não conformidade(s) especifica(s). 
 
 
 
 
 
 
A atividade de contenção será realizada no seguinte local: 
 
 
 
 
 
 

 

Responsável do Fornecedor  pela atividade: 
 

 
Nome/endereço de email: _______________________________________________________ 
 
 
Telefone: _________________________ Data _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tecumseh Products Company | Manual da Qualidade do Fornecedor Global             Página 45 



Manual da Qualidade do Fornecedor Global 
 
 

 

Histórico de Alterações  
Documento Numero Nivel de Revisão Release Date Por Local de TPC Aprovação Gerente 

GSQM Final  Wagner Carrara São Carlos  

      
      
      
      
      
      

 

Histórico  
Nivel de Revisão Alteaçao(s) Por Aprovaçao Gerente 

Final Revisão Geral Wagner Carrara  
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 

Nota 1: As revisões a desse documento tais como ortografia, gramática, ou de numeração podem ser feitas sem alterações para a revisão, 
desde que não afete o efeito do texto.  
Nota 2: Todas as alterações serão identificadas em fonte negrito itálico. Quando uma revisão posterior for emitida, as mudanças anteriores 
serão alteradas de volta para a fonte padrão Calibri.  
Nota 3: Todos os padrões de engenharia TPCo são aplicáveis. 
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