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INTRODUÇÃO 

A finalidade deste Manual é aprimorar as relações entre a STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda e 

seus fornecedores, e descrever os requisitos mínimos para o fornecimento de produtos e/ou serviços 

destinados à produção da STIHL. 

É imprescindível que todos os fornecedores ativos, em desenvolvimento ou em processo de cotação, 

estejam de acordo com o Código de Ética e Conduta para Parceiros Comerciais, disponível no site da 

STIHL – Informações para Fornecedores. 

A STIHL espera pontualidade na entrega, excelência em qualidade e preços competitivos. A decisão 

de comprar de um determinado fornecedor depende, entre outras coisas, da capacidade do fornecedor em 

atender, sem nenhuma restrição, os requisitos da STIHL descritos neste Manual. 

Este Manual aplica-se a todos fornecedores ativos, bem como potenciais fornecedores, abrangendo 

produtos e serviços diretos. 

CONTRATOS STIHL 

A STIHL utiliza contratos de cunho jurídico para estabelecer claramente as regras que definem o 

seu relacionamento com os fornecedores. Os contratos que podem ser utilizados são: 

• Acordo de Confidencialidade; 

• Contrato de Aquisição; 

• Contrato de Comodato; 

• Contrato de Prestação de Serviços; 

Para maiores informações contate o comprador responsável pelo negócio com a sua empresa. 

PENALIDADES 

O não atendimento dos requisitos e obrigações estabelecidas neste manual sujeitará o fornecedor 

às penalidades nele descritas, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades ou consequências 

contempladas nos contratos firmados com a STIHL ou no Código de Ética e Conduta para Parceiros 

Comerciais. 
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GESTÃO DA QUALIDADE 

1. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DO FORNECEDOR 

O fornecedor deve estabelecer, documentar, executar, e manter um sistema de Gestão da 

Qualidade, buscando melhorar continuamente sua eficácia de acordo com as exigências deste Manual.  

As exigências mínimas necessárias estão definidas nos tópicos a seguir: 

1.1. Exigências da Qualidade 

O fornecedor deve obter os requisitos mínimos para garantir a Qualidade dos produtos fornecidos. 

O seguinte conjunto de exigências mínimas de qualidade deve ser estabelecido. 

1.1.1. Requisitos Mínimos de Certificação 

Como requisito mínimo para fornecimento a STIHL, os fornecedores devem estar em 

conformidade com os requisitos: 

• Possuir certificação ISO 9001, conforme última versão; 

• Desejável IATF 16949 e ISO 14001, conforme última revisão válida. 

Para fornecedores ativos STIHL, é mandatória a atualização dos certificados do Sistema da 

Qualidade e Ambiental no Portal de Fornecedores STIHL (Pool4Tool/Jaggaer). A não atualização dos 

certificados impactará na performance do fornecedor (ver item 14. “Portais STIHL” deste manual). 

 

1.1.2. Gerenciamento de Subfornecedores 

O fornecedor STIHL é responsável pela qualidade dos produtos e/ou serviços fornecidos por sua 

cadeia de suprimentos (Ex.: rastreabilidade, certificação, conformidade legal, análise riscos, uso 

substancias restritas e proibidas, etc.). O fornecedor deve ter um sistema documentado para selecionar 

apropriadamente subfornecedores com capacidade de atender este Manual e requisitos específicos da 

STIHL, bem como gerenciar e monitorar continuamente suas atividades. O Analista de Qualidade de 

Fornecedores STIHL (AQF), quando julgar necessário, realizará auditorias nos processos de 

subfornecedores, a fim de assegurar que seus controles estão apropriados. O fornecedor deve comunicar 

as últimas especificações para sua cadeia de suprimentos e verificar continuamente o produto. Uma 

alteração nos processos e/ou na cadeia de suprimentos do fornecedor requer comunicação à STIHL antes 

de sua implementação (ver item 7.1 deste Manual). 
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1.1.3. Atualização de Normas e Desenhos 

É de responsabilidade dos fornecedores realizar consultas periódicas à STIHL para verificar a 

última revisão de desenhos e normas STIHL, bem como divulgar as alterações internamente e para todas 

as partes interessadas. 

1.1.4. Controle de Documentos e Registros 

O fornecedor deve manter documentos e/ou registros da qualidade conforme tempo de retenção 

estabelecido pelo mesmo, exceto quando esteja especificado de outra forma pela STIHL, conforme segue: 

• Documentações de APQP: manter todos os documentos, desde aprovação até a última 

atualização, em fácil acesso, enquanto o item estiver ativo. Após o encerramento de produção, em 

arquivo morto por mais 1 ano. 

• Desenhos que apresentarem características com obrigatoriedade de documentação (ver item 

1.3.2 deste Manual): manter registros de processo conforme SWN 13020-02. 

1.1.5. Recursos e Treinamento 

Os funcionários deverão estar qualificados para o trabalho que executam por meio de educação, 

treinamento ou experiência profissional, e ter conhecimento dos processos, ferramentas da qualidade e 

treinamentos específicos em atividades que podem afetar a qualidade dos produtos fornecidos. 

Os treinamentos devem fornecer aos funcionários a consciência da relevância e importância de 

suas atividades e como eles contribuem para a realização dos objetivos da qualidade nos planos de 

negócios.  É desejável que o fornecedor tenha um ou mais colaborador com os treinamentos de: APQP 

(Planejamento Avançado da Qualidade do Produto), FMEA (Análise de Modo e Efeitos de Falha Potencial), 

MASP (Metodologia e Análise de Soluções de Problemas), PPAP (Processo de Aprovação de Peças de 

Produção), MSA (Análise de Sistema de Medição), CEP (Controle Estatístico de Processo), ISO 9001 ou 

IATF 16949 (Sistema de Gestão de Qualidade). 

1.2. Exigências de Processo 

O fornecedor deve obter meios mínimos para o controle de processo dos produtos fornecidos.  O 

seguinte conjunto de exigências mínimas de processo deve ser estabelecido. 

1.2.1. Controle de Operações 

O fornecedor deve preparar controle de operações necessário para assegurar que o processo de 

manufatura seja efetuado sob condições estáveis. As documentações são essenciais para assegurar a 

qualidade dos produtos na produção inicial e são usadas para manter níveis da qualidade continuamente 

aceitáveis. Os exemplos de documento de processo são: folhas processo, procedimentos e/ou instruções 
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de inspeção e teste, planos de controle específicos do produto, procedimentos e/ou normas operacionais e 

instruções de manutenção preventiva, entre outros.  

Documentos de processo deverão estar no lugar e condições adequados antes do início da 

produção e prontamente disponibilizado aos funcionários responsáveis pela operação do processo. 

1.2.2. Manutenção Preventiva 

O fornecedor deve identificar os “equipamentos chaves” de processo, providenciar recursos de 

manutenção para máquinas, equipamentos, moldes e ferramentas, e desenvolver um sistema de 

manutenção preventivo para, no mínimo, estes equipamentos. Registros dos históricos das manutenções 

preventivas devem ser documentados e disponibilizados. O fornecedor é responsável por estabelecer um 

sistema que assegure a integridade das ferramentas, padrões, moldes e embalagens. 

1.2.3. Monitoramento e Melhoria 

O fornecedor deve objetivar ser referência nos processos / produtos fornecidos para STIHL 

buscando continuamente a melhoria. 

1.2.4. Controle de Dispositivo de Monitoramento e Medição 

O fornecedor deve estabelecer e manter procedimentos documentados para a calibração, controle 

e manutenção dos equipamentos usados para medir, inspecionar e avaliar produtos, serviços e/ou 

processos, com o objetivo de assegurar que os mesmos estejam em conformidade com os requerimentos 

aplicáveis. O fornecedor deve calibrar estes equipamentos em intervalos periódicos usando as normas 

aplicáveis, quando requerido, e em laboratórios credenciados a ISO IEC 17025 ou INMETRO, RBC e RBLE, 

preferencialmente, sendo aceitável a rede metrológica de seu respectivo estado. Em caso de fornecimento 

por parte da STIHL de meios de medição/ dispositivos de controle, a calibração, monitoramento e/ou 

manutenção é de responsabilidade do fornecedor exceto se acordado de outra forma.  

1.2.5. Produtos Não-Conformes 

O fornecedor deve estabelecer e manter procedimentos para assegurar que seja evitado o uso de 

produtos suspeitos ou produtos não-conformes, e que estes sejam enviados a STIHL. Este controle deve 

fornecer identificação, documentação, avaliação, separação e disposição dos produtos não-conformes. A 

análise dos dados de produtos não conformes deve ser realizada sistematicamente, buscando a 

implementação de Planos de Ação que minimizem e/ou eliminem seus causadores no processo produtivo. 
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1.2.6. Planos de Contingência 

O fornecedor deve possuir planos de contingência (ex.: interrupção de energia, falhas em 

equipamentos críticos, aumento de volume, etc.) visando proteger adequadamente a STIHL contra a 

descontinuidade de fornecimento de produtos e assegurando a qualidade em eventos de emergência. 

1.3. Exigências STIHL 

1.3.1. Cotas Funcionais 

Cotas funcionais são definidas e identificadas no desenho do produto conforme SWN 13015 / 

SWN 13016 / SWN 13017 / SWN 13018. Estas características apresentam tratativa diferenciada conforme 

item 4.1.7 deste Manual. Os componentes que possuírem Cotas Funcionais e/ou cotas definidas como 

críticas pelo AQF STIHL, mesmo que não estiverem citadas no desenho do conjunto final, devem seguir a 

mesma tratativa acima. 

1.3.2. Rastreabilidade e Documentação Obrigatória 

O fornecedor se compromete a garantir a rastreabilidade dos produtos fornecidos. Se alguma não-

conformidade for identificada, deve assegurar a rastreabilidade e isolar os produtos suspeitos e defeituosos. 

Os desenhos que apresentarem a simbologia abaixo constituem uma exigência de documentação 

obrigatória. Logo, toda a documentação relacionada à rastreabilidade do produto deve ser assegurada, 

conforme SWN 13020-02. 

 

1.3.3. Visitas 

A STIHL reserva-se no direito de realizar e agendar visitas regulares para tratativas comerciais, 

qualidade, entrega e/ou técnica nas dependências do fornecedor com acesso ao processo produtivo. 

1.3.4. Inspeção de Layout 

A realização anual (mínimo) de uma completa inspeção de layout (características, métodos de 

avaliação conforme liberação do produto) é requerida para cada produto fornecido, exceções devem ser 

tratadas com o AQF. Os fornecedores não necessitam submeter ao Analista da Qualidade de Fornecedores 

os resultados desta inspeção, mas devem manter em sua planta evidências desta pelo período de 2 anos, 
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exceto para as características com obrigatoriedade de documentação que deve seguir o tempo de retenção 

definido no item 1.3.2. 

1.4. Substâncias restritas e proibidas SWN 39003 

É de responsabilidade do fornecedor garantir e informar o atendimento ou não da SWN 39003 

tanto na submissão das amostras quanto na manutenção de série do produto conforme formulários de 

declaração de sustâncias restritas anexo a SWN 39003. O fornecedor deve possuir uma lista dos produtos 

fornecidos e ter o conhecimento de quais são as substâncias restritas que poderiam conter nos produtos 

fornecidos, baseando-se nas normas/requisitos SWN39003, REACH e GADSL. Além disso, deve possuir 

evidências do atendimento às normas mencionadas como: laudo das substâncias restritas dos fabricantes 

das matérias-primas usadas, e/ou laudos de análises de substâncias restritas feitas nos produtos a serem 

fornecidos à STIHL. A STIHL se reserva no direito de solicitar a revalidação em qualquer item com contrato 

vigente. 

1.5. Embarque Controlado 

O embarque controlado é uma ferramenta utilizada pela Qualidade STIHL que visa assegurar a 

identificação e a contenção dos problemas dentro da planta do fornecedor.  

O fornecedor entra neste regime quando tiver: não conformidades resultantes em paradas de 

linha, incidência em cliente, reincidências de não conformidades; índice de desempenho de qualidade 

abaixo dos objetivos ou após constatação de fragilidade em seu Sistema da Qualidade. A remoção e/ou 

alteração no Embarque Controlado deve ser previamente autorizado pelo AQF STIHL.  

1.5.1. Embarque Controlado Nível 1 

O Embarque Controlado Nível 1 é realizado a partir da notificação formal pelo Técnico e/ou AQF 

STIHL. Para executar esta contenção agressiva o fornecedor deve implementar uma área de inspeção 

isolada da linha de produção, com fluxo de entrada e saída definidos.  

As peças submetidas a este processo de contenção deverão apresentar identificação especial, 

conforme pré-acordado com o Técnico e/ou AQF STIHL.  

1.5.2. Embarque Controlado Nível 2 

O Embarque Controlado Nível 2 é aplicado quando houver reincidências de não conformidades de 

características que façam parte do Embarque Controlado Nível 1. Além das ações descritas acima, o 

processo de inspeção deve ser realizado por uma empresa especializada em seletivos, indicada pela 

STIHL, que reportará o resultado deste seletivo diretamente para a Qualidade da STIHL. Os custos relativos 

a este processo são de responsabilidade do fornecedor. 
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1.6. Sistema Gestão Ambiental, Saúde e Segurança 

O fornecedor deve: 

•  Ter um sistema de gestão ambiental, de saúde e segurança com políticas e diretrizes 

definidas; 

• Designar uma pessoa responsável para saúde ocupacional e pela gestão ambiental e da 

segurança; 

• Identificar e avaliar riscos / impactos ambientais e definir medidas preventivas; 

• Definir os equipamentos de proteção individual a ser utilizados para cada função;  

• Identificar produtos perigosos / disponibilizar fichas de segurança do produto. 

• Avaliar e atender os requisitos legais;  

• Obter liberação para equipamentos que necessitam de licenças para operações especiais; 

• Orientar e procedimentar situações de emergência e manter uma gestão de resíduos e 

riscos;  

• Verificar continuamente a sistemática através de auditorias;  

• Definir objetivos de acordo com as diretrizes do sistema de gestão ambiental, de saúde e 

segurança;  

• Prover/documentar treinamento para seus funcionários (saúde, segurança, meio ambiente, 

materiais perigosos, etc...).  

1.7. Responsabilidade Social 

O fornecedor deve ter uma gestão ética e transparente nas questões sociais, ambientais e 

econômicas com as partes interessadas, de modo a minimizar os impactos de suas decisões e atividades 

operacionais na sociedade. São consideradas boas práticas relacionadas à cidadania e a ética: o combate à 

pirataria, sonegação e corrupção, práticas leais de concorrência, estar em conformidade com as legislações 

aplicáveis, respeito aos direitos humanos (direitos do trabalhador, combate ao trabalho infantil e escravo, 

combate à discriminação de pessoas com deficiência, raça, gênero, crenças, entre outros) e na promoção 

de padrões sustentáveis de desenvolvimento, produção, distribuição e de relacionamento. 
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SELEÇÃO DE FORNECEDORES 

2.1.  Critérios de Seleção e Desenvolvimento de Fornecedores 

2.1.1. Novos Fornecedores 

Para participarem do processo de cotação e/ou desenvolvimentos, seguem requisitos para 

qualificação de novos Fornecedores: 

 Avaliação Comercial 

• Contrato social da empresa; 

• Análise financeira (SERASA + Negativas de INSS e FGTS); 

• Licença de operação ambiental (LO); 

• Cadastro no Portal de Fornecedores STIHL (Pool4Tool/Jaggaer); 

• Concordância com o Código de Ética e Conduta STIHL; 

• Acordo de confidencialidade (padrão STIHL); 

• Atender aos requisitos mínimos de qualidade mencionados no item 1 deste manual; 

• Contrato de aquisição (padrão STIHL) para início dos desenvolvimentos. 

 Avaliação da Qualidade 

• Obter pontuação mínima na Avaliação da Capacidade da Qualidade do Fornecedor (ACQF), a 

ser realizada pelo método de autoavaliação e/ou auditoria realizada pelo AQF STIHL na planta do 

fornecedor. 

 Avaliação Logística 

• Fornecedor será avaliado nos requisitos de comunicação, processamento de ordens, 

aquisição de materiais, capacidade fabril, produção e gestão de estoque através do 

preenchimento da avaliação logística. O resultado será através de uma pontuação que classificará 

o fornecedor para fins de fornecimento. A Avaliação logística será realizada através de auto 

avaliação e/ou auditoria realizada pelo Analista de Planejamento da STIHL na planta do 

fornecedor, conforme item 6 deste manual. 
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2.1.2. Fornecedores Ativos 

Para participarem do processo de cotação e receberem indicação de novos negócios, os 

fornecedores deverão atender os requisitos abaixo: 

• Atender requisitos de classificação do item 9 deste Manual; 

• Certificados do Sistema da Qualidade atualizados no Portal STIHL. 

2.1.3. Fornecedores Inativos 

Fornecedores que estiverem inativos, ou seja, sem fornecimento regular por um período maior do 

que 12 (doze) meses podem ser enquadrados na regra de Novos Fornecedores e poderão ser submetidos 

ao processo descrito acima. 

2.2. Comprometimento de viabilidade 

O fornecedor deve avaliar e validar o projeto com o objetivo de verificar as condições mínimas 

necessárias para atender a qualidade do produto e todas as exigências requeridas pela STIHL. Em caso de 

não poder atender as exigências e especificações do projeto, o fornecedor deve, obrigatoriamente, 

comunicar a STIHL no momento da cotação através do documento “Comprometimento de Viabilidade”. 
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3. SUBMISSÃO DE AMOSTRAS 

Aprovado o fornecedor, conforme requisitos no item 2 deste Manual, passa-se para a fase de 

submissão de amostras. Nesta etapa de desenvolvimento de produto o fornecedor deve apresentar para a 

STIHL: 

• Amostras conforme definido no formulário “Deckblatt (Avaliação das Características)” e 

“Pedido de Compras PSN”; 

• Documentações de APQP conforme solicitado pela STIHL. 

As amostras devem ser produzidas com processos, materiais, sistemas de controle e ferramentais 

definitivos de produção, exceto protótipos, quando definidos pela STIHL e acordado previamente com o 

AQF STIHL. As amostras devem ser submetidas a controles e verificações de todas as características 

solicitadas em desenho, normas e especificações.  

3.1. Documentos fornecidos pela STIHL 

Durante início do desenvolvimento a STIHL fornecerá os requisitos específicos a seguir: 

Documento Definição 

Deckblatt (Avaliação de Características) 

Folha de rosto do desenvolvimento de componente que deve 

acompanhar a amostra (anexo na embalagem) onde contém a 

descrição da abrangência da avaliação 

Messbericht Relatório dimensional padrão; 

Desenho  
Desenho na revisão que deve ser submetido as amostras e 

avaliações; 

Requisitos de APQP Check-List contendo itens necessários na submissão de APQP; 

Pedido de compra do ferramental Confirmação da compra da ferramenta; 

Pedido de Compra de Amostras (PSN) 
Documento que autoriza o fornecedor a iniciar o desenvolvimento 

e confirmação da compra das amostras; 
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3.2. Método de Avaliação de Amostras 

As amostras fornecidas serão avaliadas conforme requisitos existentes no “Deckblatt” podendo 

englobar todas as etapas descritas a seguir: 

Conceito Definição 

Avaliação de características (MB) 

1. Análise dimensional;  

2. Análise de material; 

3. Testes Complementares; 

4. Capabilidade (MFU) – Capabilidade curta (consultar SWN 13015; 13016; 

13017; 13018); 

5. APQP devidamente concluído (ver item 4 deste Manual). 

Avaliação de funcionamento (FB) Teste Funcional. 

Avaliação de processo (PB) Estudo de Capabilidade MFU e PFU, conforme SWN correspondente. 

Avaliação linha (BB) Teste de montagem na linha de produção (montagem em série). 

3.3. Resultados da Avaliação de Amostras 

O resultado da avaliação da amostra será dado ao fornecedor no “Deckblatt”, podendo indicar a 

necessidade de correções e/ou modificações da amostra. Se tal for o caso, todas as correções e/ou 

modificações deverão ser obrigatoriamente realizadas antes de entregar a nova amostra para a STIHL.  

Os documentos constantes na NTB são enviados ao fornecedor pela área de Compras da STIHL, 

e é a formalização da aprovação/reprovação das amostras. 



Anexo 61 – Manual de Fornecedores STIHL                                       
 

LS 0082 Manual de Fornecedores 17 de 51                          01.12.2022 
 

4. PROCESSO DE APROVAÇÃO DE PEÇAS DE PRODUÇÃO (APQP) 

O objetivo do Planejamento Avançado da Qualidade do Produto (APQP) é garantir que as peças 

produzidas satisfaçam os requisitos solicitados em desenhos, normas e especificações. Com base nessa 

concepção, a STIHL adotou o processo de APQP, no qual os fornecedores têm um papel fundamental para 

assegurar a qualidade do produto desde o momento inicial de sua liberação para produção. Para o sucesso 

da utilização desta ferramenta, faz-se necessária uma comunicação constante entre o fornecedor e a 

STIHL. 

4.1. Documentações do APQP 

As documentações de APQP a serem submetidas conjuntamente com as amostras deverão 

atender o formulário “Requisitos de APQP” - anexo R_176 deste manual. Os requisitos de APQP serão 

informados ao fornecedor no Pedido de Compras de Amostras (PSN). Em caso de não recebimento dos 

requisitos, o fornecedor deve entrar em contato com o departamento de Compras da STIHL. A seguir as 

etapas que deverão ser seguidas: 

Etapa #1: deve ser apresentado e aprovado pela STIHL antes de iniciar a Etapa #2 

• Análise Viabilidade 

• Cronograma 

 

Etapa #2: deve ser aprovado pela STIHL antes de iniciar a Etapa #3 

Devem ser submetidos ANTES de produzir as amostras 

• Desenho boleado 

• Fluxo do Processo 

• PFMEA 

• Plano de Controle 

• Análise dos Sistemas de Medição 

• Comparativos dos Meios de Medição 

• Proposta de Embalagem 

 

Etapa #3: processo/embalagem deve ser em condição de série e otimizado antes de submeter as 

amostras definitivas  

Devem ser submetidos JUNTO com as amostras 

• Folha de Rosto (NTB) 

• Relatório Dimensional 

• Relatório de Material 



Anexo 61 – Manual de Fornecedores STIHL                                       
 

LS 0082 Manual de Fornecedores 18 de 51                          01.12.2022 
 

• Testes Complementares 

• Estudos de Capabilidade 

• Relatório de Aparência 

• Formulário R_176 “Template APQP” preenchido 

 

4.1.1. Registro do Projeto 

É de responsabilidade do fornecedor manter os registros da homologação, assim como qualquer 

eventual modificação no produto.  

4.1.2. Diagrama de Fluxo de Processo 

O fornecedor deve desenvolver um diagrama dos processos. Este diagrama deve descrever 

claramente os passos e sequências do processo produtivo, assim como fluxo alternativo (Ex.: retrabalho, 

reinspeção, etc.). Deve atender o check list dos “Requisitos de APQP” - anexo R_176 deste manual. 

4.1.3. Análise de Efeitos e Modos de Falhas (FMEA) 

 FMEA de Projeto (DFMEA) 

O fornecedor com responsabilidade de projeto deve desenvolver o FMEA de Projeto (DFMEA). 

 FMEA de Processo (PFMEA) 

O fornecedor deve desenvolver o FMEA de Processo (PFMEA) conforme a última revisão do 

AIAG, analisando os potenciais modos de falha para todas as etapas contidas no Fluxograma do Processo.  

 Requisitos específicos 

Os seguintes requisitos devem ser considerados: 

• O FMEA deve ser desenvolvido por uma equipe multidisciplinar; 

• O fornecedor deve apresentar planos de ações conforme tabelas estabelecidas no manual da 

AIAG ou se requisitado pelo AQF STIHL; 

4.1.4. Planos de Controle 

O fornecedor deve desenvolver e submeter à STIHL um Plano de Controle que defina todas as 

verificações requeridas a cada etapa do processo preferencialmente oriundas do PFMEA e as definidas 
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conjuntamente com o AQF STIHL. Deve atender o check list dos “Requisitos de APQP” - anexo R_176 

deste manual. 

4.1.5. Análise dos Sistemas de Medição 

O fornecedor deve garantir que os métodos de controle utilizados em seu processo produtivo 

estejam validados e aprovados através de Estudos de Análise de Sistemas de Medição (MSA), como por 

exemplo: medidas de R&R, tendência, linearidade, estabilidade. SWN 13019 pode ser utilizada como 

referência. 

4.1.6. Comparativos dos Meios de Medição 

A STIHL poderá solicitar ao fornecedor comparativo dos Meios de Medição (MV) para determinar 

as diferenças nos processos e métodos de medição entre o Fornecedor e a STIHL, conforme norma SWN 

13015. 

4.1.7. Avaliação do Processo Produtivo 

O fornecedor está sujeito a avaliações de seu processo produtivo pelo AQF STIHL, quando este 

julgar necessário. O objetivo desta avaliação é verificar se os requisitos definidos durante o 

desenvolvimento do produto foram implementados. 

4.1.8. Estudos de Capabilidade 

Os Estudos de Capabilidade são conduzidos para todas as características funcionais (ver item 

1.3.1 deste Manual) e/ou aquelas pré-definidas pelo AQF STIHL. O fornecedor deve realizar análise 

conforme SWN 13015, 13016, 13017 e 13018.  

Se o critério de aceitação de capabilidade não estiver de acordo com SWN, o fornecedor deve 

submeter à Qualidade STIHL um Plano de Ação e um Plano de Controle Modificado, provendo inspeção 

100% nas cotas que não atingiram capabilidade até que as ações corretivas sejam implementadas ou novo 

estudo aprovado. 

O AQF STIHL pode solicitar ao fornecedor a utilização de Controle Estatístico de Processo (CEP) 

e/ou Carta Farol para as a cotas funcionais e/ou críticas.  

4.1.9. Certificados e Relatórios de teste 

O fornecedor deve providenciar evidências que verificações requeridas durante o desenvolvimento 

do produto foram realizadas e que os resultados indiquem concordância com as exigências especificadas. 

• “Deckblatt” (Avaliação das Características): o fornecedor deve obrigatoriamente enviar 

juntamente com a documentação o Deckblatt devidamente preenchido nos campos indicados para 
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preenchimento do fornecedor (número de cavidade, número do molde, peso da peça, logotipo, 

endereço, revisão do desenho, etc..). Estas informações são necessárias para avaliação da 

documentação das amostras. 

• Messbericht (Resultados Dimensionais): o fornecedor deve ter os resultados dimensionais 

para cada processo de fabricação individual, por exemplo, células ou linhas de produção, e todas 

as cavidades, moldes, padrões ou matrizes. Todas as cotas indicadas nos desenhos deverão ser 

dimensionadas e o instrumento utilizado para avaliação deverá ser mencionado conforme tabela 

que consta no formulário padrão STIHL. Os resultados das avaliações dimensionais deverão ser 

registrados nos devidos formulários STIHL. 

• Resultado de Ensaio de Material e Testes de Performance: o fornecedor deve realizar análise 

de laboratório para todos os materiais, tratamentos térmicos e tratamentos superficiais utilizados 

para todas as peças e materiais de produto com exigência química, física, metalúrgica e 

desempenho funcional. Quando aplicável, o fornecedor deve submeter corpo de prova em 

quantidade suficiente para os testes. 

• Testes Complementares: o fornecedor deverá realizar testes complementares em casos 

específicos referenciados nos desenhos através de SWN. 

4.2. Considerações gerais 

• Todas as documentações requeridas no APQP devem ser entregues no máximo juntamente 

com as amostras e conforme as etapas estabelecidas no item 4.1, incluindo o formulário R_176 

“Template APQP” devidamente preenchido e análise crítica da documentação realizada pelo 

fornecedor; 

• As características que estiverem fora das especificações de desenhos e/ou normas devem ser 

mencionadas e destacadas nos devidos relatórios com o consentimento prévio do AQF STIHL; 

• As amostras cujos relatórios foram avaliados durante o desenvolvimento do APQP devem 

estar identificadas e acondicionadas em embalagens apropriadas, garantindo a integridade do 

produto (oxidação, batidas, etc.); 

• Se o fornecedor não estiver preparado para efetuar as devidas avaliações dimensionais, 

ensaios e/ou testes, este deve obter o suporte externo de uma entidade credenciada e notificar a 

STIHL informando o nome do subcontratado; 

• O fornecedor deve reter amostra do lote de homologação; 

O fornecedor deve demonstrar concordância com todas as exigências aplicáveis e específicas da 

STIHL. 
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AUDITORIAS 

5. AUDITORIAS DA QUALIDADE 

O fornecedor está sujeito a avaliações de seu processo produtivo pelo Analista da Qualidade de 

Fornecedores (AQF) STIHL. O escopo de realização da auditoria é definido pelo AQF responsável.  

Requisitos da auditoria que não atingirem o critério definido pelo AQF deverão ser apresentados 

plano de ação no prazo máximo de 30 dias, exceções devem ser acordados com AQF. 

5.1. Auditoria de Avaliação de Fornecedores 

O resultado da auditoria realizada será informado ao fornecedor através do AQF STIHL. A escala 

de classificação está definida conforme os critérios a seguir: 

Classificação Significado da Nota 

A Aprovado 100-95 
- Apto a iniciar o desenvolvimento e pode 

ser solicitado plano de ação. 

B 
Aprovado 

Condicional 
94-85 

- Apto a iniciar o desenvolvimento e deve 

ser solicitado plano de ação. 

C 
Apto Re-

avaliação 
84-70 

- Não apto a iniciar o desenvolvimento e 

pode ser reavaliado após apresentação e 

implementação de plano de ação; 

- Nova auditoria pode ser realizada. 

D Reprovado ≤ 69 

- Não atende os requisitos. 

- Fornecedor inapto para iniciar o 

desenvolvimento 

 

5.2. Auditoria em fornecedores ativos 

A STIHL reserva-se no direito de realizar e agendar auditorias (Ex.: requalificação, preventivas, 

processo VDA 6.3, moldes/ferramentas e dispositivos, responsabilidade social, código de ética e conduta, 

etc.) regulares nas dependências do fornecedor com acesso a todo o processo produtivo. O escopo mínimo 

das auditorias está descrito no item 1 deste Manual. 
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6. AUDITORIAS LOGÍSTICAS 

6.1. Avaliação Logística 

Consiste em uma auditoria presencial, conduzida pelo Analista de Planejamento de Materiais, com 

o objetivo de avaliar o fornecedor em relação à estabilidade da cadeia de suprimentos ao longo de todo o 

seu processo, identificando potenciais riscos e vulnerabilidades às operações da STIHL. 

A auditoria é realizada, obrigatoriamente, em todos os novos fornecedores e, para fornecedores já 

cadastrados, a critério do Analista de Planejamento de Materiais da STIHL. 

6.1.1. Processo de avaliação 

O fornecedor recebe, duas semanas antes da realização da auditoria presencial, um formulário 

contendo as questões-base para a condução da auditoria. Este formulário deve ser preenchido pelo 

fornecedor, fazendo-se uma auto avaliação dos seus processos logísticos.  

Presencialmente, estas questões serão verificadas e evidenciadas pelo auditor STIHL. 

6.1.2. Critérios de avaliação 

A auditoria é estruturada através de uma série de perguntas a respeitos dos processos que 

impactam a cadeia de suprimentos do fornecedor. 

 São abordadas questões em seis principais áreas: comunicação, processamento de ordens, 

aquisição, capacidade, produção e gestão de estoques. 

 

6.1.3. Resultados da auditoria 

O resultado da auditoria gera uma nota de 0 a 100, que classifica o fornecedor em uma das 

seguintes classes, considerando a estabilidade do processo logístico: A, B, C ou D. 
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Resultado do Processo de Avaliação Logística 

A 
100 - 95 Pontos 

 
Alta Performance 

Sistema Informatizado / suporte ao sistema disponível em toda cadeia do 
processo. 
Alto processo de capacidade. 
Fornecedor de baixo risco. 
Possível sugestões para implementar melhorias. 

B 
94 - 85 Pontos 

 
Capacidade de processo 

assegurada 

A cadeia de processos do fornecedor é organizada de forma abrangente. 
Capacidade do processo assegurada. 
Risco baixo de suprimento, riscos individuais potenciais. 
Recomendação de melhorias. 

C 
84 - 70 Pontos 

 
Capacidade de Processo 

Restrita 

Processo logístico não está organizado de forma consistente. 
Capacidade de processo é restrito. 
Risco de fornecimento elevado. 
Ações para melhorias devem ser definidas e implementadas. 
Necessidade de uma nova Auditoria será definida pelo gerenciamento da 
STIHL. 

D 
69 - 00 Pontos 

 
Processo não é capaz 

Organização insuficiente ao longo da cadeia de processo no fornecedor. 
Processo não é capaz. 
Risco de abastecimento muito elevado. 
Atividades para melhorias obrigatórias, as que devem ser definidas e 
controladas. 
Auditoria de acompanhamento necessária. 

 

Com base nesta classificação, é definida a estratégia posterior de tratativa com o fornecedor.  

Fornecedores classificados como A ou B possuem liberação, da parte logística, para novos 

desenvolvimentos e amostragens. Para os fornecedores classificados como C ou D apresentam restrições 

de fornecimento, para continuidade do processo é necessário elaborar um plano de ação, cujas medidas 

devem ser revisadas periodicamente até a sua conclusão. Planejamento de Materiais dará suporte na 

elaboração do plano de ação após a liberação de desenvolvimento (NTB). 
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MANUTENÇÃO DE FORNECEDORES 

7. CONTROLE DE ALTERAÇÃO 

7.1. Alterações de Processo e/ou Produto pelo fornecedor 

Quando houver alterações de processo e/ou produto, o fornecedor deve descrever no documento 

ZAK, disponível no portal STIHL Collaboration – pasta QA_Folder, e encaminhar ao Departamento de 

Compras STIHL, conforme os procedimentos descritos nas normas SWN 39001-01 e SWN 39001-02.  

 

7.2. Revisão de desenho realizadas pela STIHL 

Quando houver uma revisão de desenho é enviado um “workflow” pelo departamento de 

planejamento STIHL para o e-mail cadastrado do fornecedor. O fornecedor é responsável por acessar o 

“Portal STIHL Collaboration”, avaliar a revisão e manter a última versão válida em seu sistema. Caso haja 

alteração no produto e/ou processo, o fornecedor deve entrar em contato e informar os impactos ao 

planejador/comprador responsável.  

 

7.3. Modificações técnicas realizadas pela STIHL 

Quando houver modificações técnicas de produto, o processo seguirá as mesmas etapas que o 

desenvolvimento de novos itens, conforme item “3. SUBMISSÃO DE AMOSTRAS” deste manual. 

Entende-se por Modificação Técnica as seguintes alterações: item com novo índice, nova revisão 

de desenho, novo código, novas ferramentas, entre outros. Ressalta-se a responsabilidade do fornecedor 

em manter a última versão válida do desenho em seu sistema. 
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8. INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO 

A STIHL realiza inspeções de recebimento em produtos e/ou serviços recebidos, tendo como 

referência o Plano de Inspeção, que baseia-se no histórico do desenvolvimento e em especificações 

técnicas (normas e desenhos). 

Documentações que forem requeridas ao fornecedor pela STIHL, deverão ser enviadas 

juntamente com cada lote e a ausência dos mesmos é condição para reprovar o material na inspeção de 

recebimento. 

8.1. Resultados das Inspeções 

Após realização das inspeções previstas no Plano de Inspeção de Recebimento, o departamento 

de Qualidade da STIHL deve registrar o resultado da Decisão de Utilização (DU) do lote. A seguir resultados 

das DU existentes: 

 

Status Descrição 

Aprovado (A) 

Código 10 

Esta classificação é utilizada quando o lote inspecionado apresenta amostras com todas as 

características aprovadas. 

Uso Aprovado (UA) 

Código 21 

Esta classificação é utilizada quando o lote for aceito condicionalmente e não impacta no 

produto ou processo (embalagem & desvios técnicos menores). 

Desvio (D) 

Código 23 

Esta classificação é utilizada quando o lote for aceito condicionalmente (desvios permitidos 

pela engenharia, sem restrições de uso) 

Desvio Especial (DE) 

Código 22 

Esta classificação é utilizada quando o lote for aceito condicionalmente (desvios permitidos 

pela engenharia, com restrições de uso e/ou produção). 

Reprovado (R) 

Códigos 24; 25; 26; 27 

Esta classificação é utilizada quando os lotes inspecionados forem reprovados por não 

atenderem às especificações técnicas e não serem passiveis de desvio, onde a disposição 

poderá ser retrabalho (24), seleção (25), devolução (26) ou sucata (27). 
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9. PROCEDIMENTO PARA PRODUTOS NÃO-CONFORME 

O item é considerado não conforme quando não atender as especificações técnicas. As não-

conformidades, provenientes de terceiros que forem detectadas durante a inspeção de recebimento, 

processo de fabricação e/ou montagem serão reportadas ao fornecedor, via portal STIHL. O não 

atendimento dos prazos abaixo definidos podem ocasionar novos deméritos ao fornecedor.   

9.1. Tratativas de não-conformidade 

O fornecedor deve investigar a(s) não-conformidade(s) utilizando a Metodologia de Análise e 

Soluções de Problemas, e atender todos os requisitos específicos do documento disponível no portal 

STIHL. 

9.1.1. Ações de contenção 

Quando aplicável, a STIHL e o fornecedor devem identificar e conter o produto não conforme em 

todas as localidades (Ex.: dependências do fornecedor, material em trânsito, materiais situados na STIHL, 

nos representantes e no cliente final), bem como a atualização destas informações. Ações de contenções e 

informações do lote contido do fornecedor (Ex.: ponto de corte, identificação especial, nota fiscal, etc.) 

devem ser enviados imediatamente para STIHL após a comunicação da não-conformidade. Quando 

aplicável, o início da contenção por parte da STIHL será em até 24h e os custos serão repassados para o 

fornecedor. 

9.1.2. Ações corretivas 

As ações corretivas devem ser enviadas para a STIHL o mais breve possível e incluir medidas de 

verificação, controle e prevenção, bem como devem apresentar abrangência para processos e/ou produtos 

similares. Não será aceito como causa raiz falta de treinamento do operador, nem como ação corretiva re-

treinar operador, conscientização, ou aumento da frequência de inspeção. O prazo desejável para 

recebimento das ações corretivas é de até 7 dias úteis. 

9.1.3. Fechamento da Não-Conformidade 

Os planos de ações realizados e as evidencias das ações concluídas, assim como, a análise de 

eficácia por parte do fornecedor, podem ser solicitadas pelo Técnico e/ou AQF. O fornecedor deve manter a 

STIHL informada sobre qualquer alteração no processo de análise do relatório de não-conformidade. 
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9.2. Destino de Materiais Não-Conforme 

Como opção primária, materiais reprovados comprados de fornecedores nacionais devem ser 

diretamente DEVOLVIDOS para os respectivos fornecedores, via NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO. Custos 

de frete serão cobrados do fornecedor. Dependendo das exigências da STIHL e do nível de estoque, 

remessas rejeitadas poderão ser objetos de seleção e/ou retrabalho. 

9.3. Custos de não Qualidade 

Todos os custos envolvidos em uma não-conformidade originada pelo fornecedor, os quais 

incluem, mas não estão limitados a: refugos, substituição de peças, horas de mão de obra em inspeções, 

retrabalhos e/ou seletivos, despesas de viagens, prestação de serviços de terceiros, processos de garantia 

e/ou paradas de planta na STIHL serão, em sua totalidade, repassados ao fornecedor. A STIHL definiu como 

padrão considerar os seguintes custos aos fornecedores: 

Ite
m

 

Evento Base cálculo 
Custo padrão e/ou 
método apuração 

1 

Infraestrutura STIHL para realizar 
seleção / retrabalho 

Qtd dias retrabalho/seleção 
X 

Valor padrão 
R$ 500,00 

O custo da infraestrutura para seleção/retrabalho nas instalações da STIHL compreende: uso das instalações, luz, água, 
instrumentos de medição e bancadas de testes e materiais auxiliares (lixa, caneta, marcadores industriais, papel, etc...); 

2 

Mão de obra do corpo técnico STIHL 
(mão de obra indireta) 

Qtd pessoas 
X 

Qtd horas 
X 

Valor padrão 

R$ 170,00 

O custo de mão de obra do corpo técnico STIHL compreende: pessoal de apoio técnico da Inspeção de Recebimento, 
Analista da Qualidade de Fornecedores e Engenharia de Produto/Processo; 

3 

Mão de obra do contratado 
Qtd horas homem 

X 
Valor hora contratado 

Conforme orçamento / 
negociação direta 
entre fornecedor e 

prestador de serviço 

A STIHL possui empresas de serviços de seleção e/ou retrabalhos credenciados. É de responsabilidade de o fornecedor 
contatar e contratar diretamente essas empresas e realizar os acertos comerciais aplicáveis em situações que se fizerem 
necessários. Em caso de contratação da empresa terceira por parte da STIHL os custos serão repassados ao fornecedor 

4 

Paradas de Linha de Produção na 
STIHL 

Qtd horas linha parada 
X 

Valor padrão 
R$ 16.000,00 

O custo de linha de produção parada compreende a parada de produção por tempo igual ou maior há 60 minutos devido à 
falta de produto comprado (problemas de qualidade, atrasos de entrega); 

5 

Despesas extras 

Custo de viagem de funcionários STIHL 
Custo de fretes especiais 
Sucata de máquinas oriunda retrabalho 
Mão de obra (direta) homem STIHL 

Variável 

O custo de despesas extras compreende: despesas com viagem do corpo Técnico da STIHL ao fornecedor para auxiliar na 
solução do problema, custos de fretes especiais pagos pela STIHL, sucata de máquinas oriundas do retrabalho, mão de obra 
direta da STIHL em casos que é necessário conhecimento técnico do produto para realizar a seleção/retrabalho, perdas de 
produção e lucros cessantes. 

6 Refugos e/ou Perdas 
Qtd pçs sucatada 

X 
Valor padrão 

Custo Standard do 
produto 
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Os refugos e perda compreende: sucata dos produtos após a seleção e/ou retrabalho. 

7 
Custos administrativos Percentual estabelecido 20% do valor total dos 

custos envolvidos 

O custo administrativo compreende: transporte interno, Logística e administração do retrabalho. 

Perdas de Produção e Lucros cessantes serão calculados caso a caso considerando os modelos de 

máquinas e mercados a que se destinam. 

9.4. Solicitação de Desvio 

Materiais não-conformes detectados na planta do fornecedor, somente poderão ser embarcados 

para a STIHL mediante solicitação e aprovação de desvio. A solicitação de desvio deve ser requerida ao 

Analista da Qualidade de Fornecedores. O fornecedor deve enviar as informações em inglês. 

Os produtos somente poderão ser enviados após o recebimento da aprovação do desvio. O 

número do desvio designado deve acompanhar todos os lotes embarcados a STIHL, com identificação nas 

embalagens. Remessas não identificadas ou peças não-conformes recebidas após o vencimento do desvio, 

serão consideradas como não-conformidade. 

Desvios solicitados após o embarque, sem consentimento da STIHL, serão penalizados na nota 

da qualidade do fornecedor (QZ). 



Anexo 61 – Manual de Fornecedores STIHL                                       
 

LS 0082 Manual de Fornecedores 29 de 51                          01.12.2022 
 

DESEMPENHO DE FORNECEDORES 

10. SUPPLIER EVALUATION 

O Supplier Evaluation é o sistema que gerencia o desempenho dos fornecedores STIHL. Os 

fornecedores são avaliados trimestralmente em duas áreas (Qualidade e Logística) e anualmente em quatro 

áreas (Compras/Tecnologia/Qualidade/Logística).  

• Requisitos trimestrais - HARD FACTS (Avaliação Quantitativa) 

• Requisitos anuais – HARD E SOFT FACTS (Avaliação Quantitativa e Qualitativa) 

 

HARD FACTS SOFT FACTS 
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Trimestralmente, a avaliação é disponibilizada no Portal STIHL Collaboration, detalhando seu 

desempenho. Os resultados da avaliação fornecem indicativos sobre os pontos fortes e os pontos fracos de 

cada fornecedor, o que por sua vez propicia oportunidades para seu aprimoramento. 

10.1. HARD FACTS 

10.1.1. Qualidade 

Os resultados trimestrais na área de Qualidade são avaliados com base no índice QZ (60%). O 

índice PPM (40%) será futuramente considerado no cálculo. 

 Nota de Qualidade de Fornecimento (QZ) 

A Nota de Qualidade de Fornecimento (QZ) é o indicador que representa o cumprimento dos 

requisitos de qualidade especificados para conformidade dos produtos e/ou serviços que foram verificados 

durante a Inspeção de Recebimento. Atribui-se pontuação em função de: 

 

N
RDEDUAA

QZ
)400()200()0()50()100( ×−×−×+×+×

= ∑∑∑∑∑  

Onde: 

N = número total de remessas  

A = remessas aceitas sem defeitos (lotes aprovados) 

UA = remessas aceitas condicionalmente (embalagem & desvios técnicos menores)  

D = remessas aceitas condicionalmente (desvios permitidos sem restrições de uso)  

DE = remessas aceitas condicionalmente (desvios permitidos com restrições de uso e/ou produção)  

R = remessas rejeitadas (exigindo devolução, retrabalho, sucata ou seleção)  

 PPM 

O PPM é o indicador que considera as peças não-conformes na linha de produção sobre a 

totalidade de peças conformes. Seu cálculo é realizado conforme abaixo: 

 

610
 Recebida Total Qtd

Produção Rejeitadas pçs Qtd PPM ×=  
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10.1.2. Logística 

Os resultados trimestrais na área de Logística são avaliados com base nos critérios Cumprimento 

de Prazo (50%), Quantidade (40%) e Embalagem (10%).  

 Cumprimento do Prazo: 

É avaliado pela comparação entre a data efetiva vs. a data programada de entrega. 

Critério Nota 

Entrega dentro da tolerância (-7/+3 dias) 100 pontos 

Entrega dentro do dobro da tolerância (-14/+6 dias) 50 pontos 

Entrega acima do dobro da tolerância 1 ponto 

 Pontuação pela quantidade: 

É avaliado pela quantidade efetivamente recebida vs. a quantidade do pedido 

Critério Nota 

Quantidade conforme o cronograma de entrega 100 pontos 

Quantidade não conforme o cronograma de entrega 1 ponto 

 Pontuação pela embalagem 

No momento a STIHL não utiliza esse programa. Todos os fornecedores recebem a nota 100. No 

entanto, qualquer irregularidade com a embalagem será abordada pelo sistema de gestão de qualidade.  

10.2. SOFT FACTS 

10.2.1. Compras 

Considera-se na avaliação SOFT FACT (avaliação qualitativa) os aspectos de custos, financeiro, 

know-how e comunicação. Este item é avaliado pelo Departamento de Compras da STIHL. 

10.2.2. Tecnologia 

Considera-se na avaliação SOFT FACT (avaliação qualitativa) os aspectos de pesquisa e 

desenvolvimento, gerenciamento de projeto e comunicação. Este item é avaliado pelo Departamento de 

Compras da STIHL. 
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10.2.3. Qualidade 

Considera-se na avaliação SOFT FACT (avaliação qualitativa) os aspectos de certificação do 

Sistema da Qualidade e Ambiental, desenvolvimento e respostas dos 8D’s. Este item é avaliado pelo 

Departamento da Qualidade STIHL. 

É de responsabilidade do fornecedor manter os certificados de Qualidade e Ambiental atualizados 

no Portal STIHL. Em caso de não atualização o fornecedor será penalizado na performance anual. 

10.2.4. Logística 

Considera-se na avaliação SOFT FACT (avaliação qualitativa) os aspectos de cooperação, 

sistema logístico, estratégia de suprimento e flexibilidade. Este item é avaliado pelo Departamento de 

Planejamento da STIHL. 

10.3. CLASSIFICAÇÃO 

Através da sistemática de avaliação descrita nos itens acima, a STIHL busca a avaliação de sua 

cadeia de suprimentos e seu gerenciamento para a busca da melhoria contínua. Abaixo segue classificação 

dos fornecedores: 

 

Classificação Significado da Nota 

A 100 - 95 Preferido - Fornecedor preferencial para participação de novos desenvolvimentos. 

B 94 - 85 Bom - Recomendável plano de ação para participar de novos desenvolvimentos. 

C 84 - 70 Regular 
- Fornecedor não recomendado para participar de novas cotações; 

- Recomendável Plano de Ação para melhoria de desempenho. 

D < 70 Inaceitável 

- Fornecedor não participa de novas cotações e potencial solicitação de 

substituição de fonte. 

- Deve apresentar Plano de Ação em 30 dias para melhoria de desempenho. 
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10.4. SUPPLIERS’ DAY – QUALITY PERFORMANCE 

A fim de validar e acompanhar os planos de ação de sua cadeia de suprimentos, a STIHL tem 

como prática realizar reuniões periódicas envolvendo fornecedores, colaboradores e alta administração. 

São convocados a participar da reunião os fornecedores com baixo desempenho, criticidade em 

não conformidades, inconsistência nas respostas das não conformidades e/ou falhas nos processos de 

novos desenvolvimentos. 

Cabe ao fornecedor apresentar um plano de ação sistêmico para erradicar os problemas ocorridos 

durante o período de referência. 
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LOGÍSTICA E PLANEJAMENTO 

11. EMBALAGEM 

Um dos pontos mais determinantes para a realização de uma Logística eficiente, com impacto 

direto em praticamente toda a cadeia, diz respeito à padronização de embalagens. Tendo tal fato em vista, 

foram definidos vários tipos de embalagens padrão que estaremos detalhando a seguir. 

Os tipos e sistemas de embalagens foram definidos a partir de diferentes critérios: ecológicos, 

econômicos e quantitativos. Toda a definição do tipo de embalagem de itens comprados deve ocorrer no 

momento em que está sendo realizada a cotação da peça / material com o departamento de Compras que 

deverá envolver a área de Logística para validação da embalagem. 

11.1. Premissas para definição de embalagem 

Os seguintes princípios devem ser observados: 

• Evitar cargas soltas; 

• A embalagem não deve ser maior que o essencial para proteger os itens e o uso de materiais 

para acomodação interna deve ser minimizado (Ex: isopor, papel, plástico-bolha, etc.); 

• Deve servir para acomodação das peças e proteção contra intempéries; 

• Embalagens descartáveis ou recicláveis devem estar devidamente identificadas, de acordo 

com as normas e padrões dos serviços de reciclagem e retorno de embalagens; 

• Deve garantir o abastecimento, em caso de falta de embalagem retornável, com uma 

embalagem alternativa (embalagem descartável) com as mesmas medidas da embalagem 

retornável ou mediante liberação da área de Logística; 

• As embalagens retornáveis devem possibilitar o seu completo esvaziamento / drenagem, 

assim como apresentar facilidade de limpeza; 

• A cor das embalagens retornáveis de propriedade do fornecedor deve ser definida durante a 

negociação de compra do material. Para facilitar a identificação, todas as embalagens devem 

possuir o nome e/ou logotipo do fornecedor gravado em local de fácil visualização; 

• Deve garantir a limpeza e a remoção das etiquetas de identificação no retorno das 

embalagens vazias; 

• Materiais a granel devem vir acondicionados sobre paletes e cintados de forma segura; 

• Embalagens danificadas devem ser retiradas de circulação imediatamente e o responsável 

STIHL pelo gerenciamento de embalagens deve ser informado; 
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• Embalagens movimentadas manualmente não devem exceder 15 kg; 

• Para cintamento das embalagens, só será aceita fita de Poliéster, com exceção do grupo de 

matérias primas metálicas; 

• Materiais perigosos devem estar devidamente identificados e rotulados conforme Norma 

Técnica NBR 7500, atendendo em conjunto demais regulamentações governamentais; 

• Para produtos químicos, considerar Resolução ANTT 420/2004, que estabelece a quantidade 

limitada por embalagem, marcação e rotulagem das mesmas; 

• Caso necessário, o fornecedor deve garantir proteção anticorrosiva para os materiais, tais 

como: Saco plástico VCI, Papel VCI, Silica gel ou óleo protetivo. 

Considerando as informações acima descritas, foram definidos os padrões preferenciais, 

apresentados no decorrer deste capítulo. Quaisquer necessidades de utilização de embalagens fora às 

especificadas neste capítulo, devem ser tratadas diretamente com a planta de destino e acordadas entre o 

representante da área de Planejamento/Logística da STIHL e o fornecedor. É do fornecedor a 

responsabilidade pelo desenvolvimento de embalagens especiais. 

11.2. Embalagens retornáveis e descartáveis 

Retornáveis: São definidas como aquelas embalagens que são passíveis de serem reutilizadas 

por várias vezes estabelecendo um fluxo de ida, na entrega dos produtos, e um fluxo de retorno, 

normalmente vazias para serem reutilizadas posteriormente. 

Descartáveis: São as embalagens que não retornam para os fornecedores, devendo ser 

descartadas após o uso. 

 Porque devemos optar por utilizar embalagens retornáveis? 

Sempre que possível e viável devemos utilizar embalagens retornáveis, pois desta forma iremos 

reduzir os descartes de resíduos gerando menos impacto na natureza (sustentabilidade). É possível 

otimizar e reduzir os custos de transporte fazendo melhor aproveitamento dos espaços através do 

empilhamento e consolidação correto das embalagens. Nos transportes de retorno (embalagens vazias) é 

possível ter ganhos quando utilizamos embalagens encaixáveis ou colapsáveis e os custos se tornam 

menores devido reutilização das mesmas embalagens dentro de um circuito sem a necessidade de descarte 

a não ser quando as mesmas quebram ou são extraviadas. 

 Definição do tipo de embalagem: retornável ou descartável? 

A definição do tipo de embalagem mais adequado para cada fornecedor é realizada a partir de um 

estudo de viabilidade que compreende os seguintes parâmetros: Distância entre a STIHL e fornecedor, 
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custo de frete de retorno das embalagens, quantidade de embalagens, giro do item, valor de aquisição entre 

ambas as caixas e custo de gestão (limpeza, descarte, reposição). 

11.3. Aquisição de embalagens 

Durante a negociação de compra do material deve ser incluída a responsabilidade pela aquisição 

das embalagens no caso de retornáveis. O Fornecedor deve possuir/manter embalagens suficientes para o 

trânsito (entrega e retorno), armazenagem de seus produtos acabados em sua planta e na STIHL mais o 

estoque de segurança conforme o cálculo abaixo. No caso de o responsável não disponibilizar a 

embalagem acordada para o produto no tempo apropriado, este deve assumir os custos decorrentes da 

falta desta. 

Observação: O custo das embalagens no preço final do produto, independente do padrão adotado, 

deve estar destacado e acordado pelo Departamento de Compras. 

 
O número de embalagens deve ser definido pelo cálculo padrão que segue abaixo: 

Quantidades de embalagens = (A + B + C + D + E) * F 

                                                                G 

Sendo que: 

A é o resultado da cobertura de estoque na STIHL em dias  

B é o resultado da cobertura de estoque no fornecedor em dias  

C é o resultado da cobertura de estoque em trânsito IN em dias  

D é o resultado da cobertura de estoque em trânsito OUT em dias  

E é o fator de segurança em dias 

F é a quantidade de consumo diário 

G é a quantidade de peças por embalagem 

No caso de um material fornecido na quantidade de 100 peças por embalagem com o valor da 

soma (A + B + C + D + E) de 15 dias e um consumo diário de 850 peças o resultado seria o que segue: 

Quantidades de embalagens = (A + B + C + D + E) *F 
                                                                G 
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Quantidades de embalagens = 15 x 850 = 127,5 ou 128 embalagens. 

       100 

11.4. Embalagens Especiais 

As embalagens de padrão específico da STIHL serão somente adquiridas por ela mesma, bem 

como as embalagens de padrão específico do fornecedor deverão ser adquiridas somente por ele mesmo.  

11.5. Armazenagem, reparação e compra de reposição 

A estocagem apropriada das embalagens vazias deve ser assegurada, de forma que todas as 

condições de armazenamento sejam respeitadas, mesmo ao ar livre. 

A reparação de embalagens danificadas e reposição das mesmas são de responsabilidade do 

fornecedor, salvo quando as embalagens forem danificadas pela STIHL. 

11.6. Definição de tipos / modelos 

A definição dos tipos de embalagens a serem utilizadas para cada material é de responsabilidade 

da STIHL, deve-se avaliar o ponto de uso dos itens na linha de produção. Os modelos adotados devem 

estar entre os indicados pela STIHL como segue abaixo (necessitando de autorização especial e formal no 

caso da escolha de outros tipos de embalagem): 

Caixa Plástica R-KLT 3215
Dimensões Internas: 243 x 162 x 109,5
Dimensões Externas: 297 x 198 x 147,5
Capacidade: 4,4 Litros 
Gravar nome do fornecedor

Caixa Plástica KLT 3214 
Dimensões Internas: 271 x 136 x 129,5
Dimensões Externas: 297 x 198 x 147,5 
Capacidade: 4,6 Litros 
Gravar nome do fornecedor

Caixa Plástica R-KLT 4315
Dimensões Internas: 346 x 265 x 109,5 
Dimensões Externas: 396 x 297 x 147,5 
Capacidade: 10,1 Litros 
Gravar nome do fornecedor

Caixa de papelão 340 x 260 x 123

Retornável
C x L x A (mm)

Descartável equivalente
C x L x A (mm)

Caixa de papelão 276 x 178 x 144

Caixa de papelão 276 x 178 x 144
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Caixa Plástica KLT 6414
Dimensões Internas: 530 x 345 x 100
Dimensões Externas: 600 x 400 x 150 
Capacidade: 18 Litros
Gravar nome do fornecedor

Caixa Plástica KLT 6421
Dimensões Internas: 532 x 346 x 164,75
Dimensões Externas: 594 x 396 x 213,75
Capacidade: 30 Litros 
Gravar nome do fornecedor

Caixa Plástica 1019
Dimensões Internas: 465 x 325 x 250
Dimensões Externas: 550 x 365 x 275
Capacidade: 38 Litros 
Gravar nome do fornecedor

Caixa Plástica KLT 6428
Dimensões Internas: 532 x 346 x 231
Dimensões Externas: 594 x 396 x 280 
Capacidade: 43 Litros 
Gravar nome do fornecedor

Caixa Plástica R-KLT 6429
Dimensões Internas: 544 x 364 x 242
Dimensões Externas: 594 x 396 x 280 
Capacidade: 48 Litros 
Gravar nome do fornecedor

Caixa Plástica CN 90 F
Dimensões Internas: 640 x 420 x 363
Dimensões Externas: 700 x 480 x 400
Capacidade: 90 Litros 
Gravar nome do fornecedor

Caixa Plástica 1018
Dimensões Internas: 810 x 500 x 460
Dimensões Externas: 890 x 560 x 485
Capacidade: 180 Litros 
Gravar nome do fornecedor

Cesto aramado
Dimensões: 1200 x 760 x 950
Gravar nome do fornecedor

Caixa de papelão 1200 x 760 x 950

Caixa de papelão 573 x 376 x 280

Caixa de papelão 573 x 376 x 280

Caixa de papelão 640 x 420 x 363

Caixa de papelão 810 x 500 x 460

Caixa de papelão 550 x 365 x 275

Caixa de papelão 573 x 376 x 144

Caixa de papelão 573 x 376 x 215
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 Materiais aceitos e não aceitos para embalagens descartáveis 

São aceitas embalagens plásticas tipo: ABS, PS, PE, PP, EPP e caixas e/ou placas de papelão 

lisas ou corrugadas. 

Não serão aceitas embalagens de PVC, de gêneros alimentícios e de materiais não recicláveis 

(Ex: plástico metalizado). Esses tipos de materiais podem ser apenas utilizados em casos excepcionais e 

sob prévia consulta. 

 Paletes e caixas padronizadas 

Paletes e caixas tipo “KLT” tem suas dimensões e demais padrões definidos pelas entidades 

responsáveis. Essas embalagens devem ser adquiridas de fabricantes cujos padrões obedeçam às normas 

em vigor. 

11.7. Embalagens vazias 

Com o objetivo de atingir e garantir a qualidade e os objetivos de fornecimento e inventário, a 

STIHL e seus fornecedores devem ter um regulamento unificado de gerenciamento de embalagens vazias. 

11.8. Limpeza 

As embalagens vazias devem ser, se necessário, limpas pelo fornecedor antes de serem 

utilizadas. O nível de limpeza deve ser realizado de acordo com os requisitos de limpeza do produto que 

será armazenado, ou de acordo com especificações da STIHL, quando aplicáveis. Quaisquer identificações 

que não sejam mais válidas (etiquetas, cartões) devem ser eliminadas.  

Para embalagens específicas STIHL, a mesma se responsabiliza pela devolução destas já limpas. 

 Devolução das embalagens vazias 

Sobre a frequência da coleta milk run são organizadas rotas de devolução das embalagens aos 

fornecedores e entrega de mercadorias para STIHL. Para empresas onde não se aplica o milk run, a 

entrega das embalagens é feita pelo provedor parceiro da STIHL ou do fornecedor, conforme acordado pelo 

Departamento de Compras. 

Na devolução das embalagens, a STIHL emite uma nota fiscal de devolução que acompanha os 

volumes até o respectivo fornecedor. 
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11.9. Especificações de Embalagem 

11.9.1. Embalagem primária 

É a embalagem que está em contato direto com o produto, sua função é garantir a segurança 

durante o manuseio, proteger o produto de agentes contaminantes e manter a integridade física do material 

no ciclo logístico. Não enviar as peças a granel, ou seja, sem estarem devidamente protegidas com saco 

plástico (não utilizar grampos nos sacos) para que durante o transporte as mesmas não sejam danificadas.  

11.9.2. Embalagem secundária 

É a embalagem que acomoda as embalagens primárias em seu interior. A acomodação das 

embalagens primárias dentro da secundária deve ser feita de forma a evitar avarias e permitir o 

empilhamento de outras embalagens secundárias, deve-se usar separadores sempre que necessário. Estas 

caixas devem ser filmadas e dispostas em paletes, a fim de evitar problemas com transporte e 

armazenagem das mesmas. O nome do fornecedor deve ser gravado nas embalagens e tampas para 

facilitar a identificação. Não é permitido utilizar o espaço acima da borda superior da embalagem nem enviar 

embalagem sem tampa. Exemplos de embalagens: 

Caixa de papelão 
internas e 
externas 

 

As caixas internas devem ter dimensões 
sub-múltiplas da caixa externa (paletizada), 
respeitando os limites mínimos e máximos 
como seguem: 
Mín. 297 x 198 x 147,5 mm 
Máx. 594 x 396 x 213,75 mm 
Cada Embalagem interna não deve 
ultrapassar 15kg. 
 

Cesto aramado 

 

Utilizado para transporte de peças maiores, 
bem dispostas, geralmente encaixadas entre 
si. Dimensões: 1200 x 760 x 950mm 

Caixa articulável 

 

Dimensões: 1210 x 1010 x 648 mm 

Paletes de 
madeira 

 

Considerando o palete carregado: 
Peso bruto máx. 550 kg 
Altura máx. 940 mm (considerando o palete) 
Comprimento máx. 1200 mm e largura máx. 
800 mm 
Observação: O palete deve ter pelo menos, 
duas entradas livres para transporte com 
equipamentos patolados. 
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11.9.3. Embalagens Especiais 

 Matérias-primas metálicas 

Bobina 

 

As bobinas devem ser embaladas uma a 
uma, não excedendo o peso de 1300 kg. 
Levando em consideração o tamanho padrão 
deste palete 1200 x 1200 mm, o diâmetro 
máximo 1200 mm. 

Lingotes 

 

Com os próprios lingotes cria-se uma base 
similar a um palete para facilitar seu 
transporte. 
O material deve ser cintado com faixas de 
cinta metálica e protegido por saco plástico. 

 

Rack metálico 

 
 

Utilizado para peças com acabamento final 
acondicionadas em Embalagens secundárias 
especiais (cestos metálicos). 

Caixa de madeira 

 

Utilizada para chapas de metal, tiras de aço 

 Matérias-primas plásticas e granulados em geral 

Materiais 
plásticos e 
materiais 

granulados ou 
em pó  

Deverão ser fornecidos em sacos sobre 
paletes filmados, ou em embalagem 
OCTABIN, dispostos em paletes. Levando 
em consideração o tamanho padrão deste 
palete 1200 x 1200 mm, o palete deve ter 
capacidade de carga de acordo com o 
produto. 

 

Matérias-primas 
líquidas e a 

granel 

 
 

A correta etiquetagem nos tambores e 
bombonas são fundamentais no manuseio e 
prevenção de acidentes. Incluindo 
identificações conforme as normas 
aplicadas a produtos químicos. 

 

Todo material a granel deve ser fornecido em tambores de aço ou, dependendo da composição do 

produto, em bombonas plásticas, evitando assim a corrosão e vazamento do conteúdo da embalagem. 

Ambos devem estar dispostos em paletes de madeira e preferencialmente arqueados, evitando desse modo 

o tombamento do produto líquido. 
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Para o caso de produtos químicos, existem requerimentos adicionais que devem estar em 

conformidade com as normas vigentes que tratam da identificação, transporte e manuseio desses tipos de 

produtos. Dentre as normas, portarias e leis de referência, podem-se citar: 

• Resolução ANTT nº. 220/2004 e suas respectivas alterações (Resoluções ANTT 701/2004 e 

1644/2006); 

• NBR 7.500 - Símbolos de Risco e Manuseio para o Transporte e Armazenamento de 

Materiais; 

• NBR 7.503 - Ficha de emergência e envelope para o transporte terrestre de produtos 

perigosos 

• Características, dimensões e preenchimento; 

• NBR 7.504 - Envelope para transporte de produtos perigosos - Características e dimensões; 

11.10. Etiquetas 

 Coletiva – 148 x 210 mm – Padrão Odette  

 

 Individual – 80 x 210 mm – Padrão Odette 
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 Descrição dos campos da etiqueta 

Descrição do Fornecedor; 

Descrição do Cliente / destinatário; 

Descrição do item; 

Código do item STIHL (Código de Barras code 39, sem espaços e pontos); 

Dados dos pesos (líquido e bruto) e número de volumes; 

Número do pedido de compra; 

Número da Nota Fiscal; 

Número do Lote; 

Quantidade de peças contida na embalagem; 

 Fixação da etiqueta 

Fixar a identificação de forma adequada em cada recipiente, garantindo a sua permanência até o 

ponto de uso. 

Para embalagens descartáveis fixar a etiqueta em uma das faces laterais menores. Nas 

embalagens retornáveis, as etiquetas devem ser fixadas nos porta cartões. Em embalagens que não 

possuem porta cartões, as etiquetas devem ser autocolantes com adesivos removíveis, para que não 

deixem resíduos nas embalagens. 

O papel da etiqueta deve ser adequado para impressão prevendo posteriormente uma leitura de 

código de barras. Impressão indelével. 

 Especificações da etiqueta 

Material: Bopp Brilho (com tratamento CDI) 

Adesivo: Especial removível AC 20. 

Observação: Para produtos químicos, a legislação e normas internas de segurança exigem 

identificações adicionais conforme NBR 7500 – Identificação para o transporte terrestre, manuseio, 

movimentação e armazenamento de produtos. Além do envio de FISPQ (NBR14725), Ficha de Emergência 

(NBR 7503) e Envelope para transporte de produto perigoso (NBR 7504). 
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11.11. Fluxo para aprovação de embalagem 
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12. DIVERGÊNCIAS DE FORNECIMENTOS 

Em caso de o fornecedor realizar entrega (s), e o recebimento da STIHL apontar diferenças nas 

quantidades em desacordo com as notas fiscais emitidas, a STIHL reserva-se o direito de acionar 

(comunicar) o fornecedor, assim que identificada a divergência, da seguinte forma: 

• Diferenças de quantidade em desacordo com a nota fiscal POSITIVA (a maior), a STIHL 

solicita via planejador do item uma nota fiscal complementar ao fornecedor; 

• Diferenças de quantidade em desacordo com a nota fiscal NEGATIVA (a menor), a STIHL 

emitirá via departamento financeiro uma nota fiscal de débito e enviará ao fornecedor. 

A STIHL solicita que a emissão e envio da nota fiscal complementar seja no prazo máximo de até 

03 dias úteis. 

13. PLANEJAMENTO 

13.1. Estoque de segurança 

O fornecedor deve manter como estoque de segurança no mínimo 30% (trinta por cento) da 

quantidade programada para o mês subsequente para cada item incluído no Programa de Remessas 

STIHL. O estoque deve consistir em peças / matérias-primas prontas para entrega. 

A STIHL reserva-se o direito de efetuar auditorias periódicas para verificação do estoque de 

segurança no fornecedor.  
 

13.2. Processo de planejamento por parte da STIHL 

A STIHL informará ao fornecedor regularmente sobre demandas futuras através do portal STIHL 

Fornecedor Online.  

• Demanda no período firme: Entrega autorizada. São definidas conforme prazo acordado com 

o fornecedor e atualizadas diariamente no portal “Fornecedor Online”. 

• Demanda prevista: Serão informadas ao fornecedor as demandas previstas (período flexível) 

para um período mínimo de 12 meses. 

 

13.3. Garantia da capacidade de fornecimento do fornecedor 

Após o recebimento da previsão das quantidades anuais, conforme Fornecedor On-line, o 

fornecedor deve controlar sua capacidade mensal de fornecimento, tanto no curto prazo quanto no longo 

prazo, devido a variações de sazonalidade dos produtos STIHL. Garantias em todos os níveis (capacidades, 
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ferramentas, dispositivos, moldes, matérias-primas, subfornecedores) devem ser planejadas, avaliadas e 

confirmadas oficialmente para a STIHL.  

É indispensável que o fornecedor mantenha uma reserva mínima de capacidade de 10% (dez por 

cento). 

O fornecedor deve ainda considerar que a demanda de produtos STIHL pode oscilar 

significativamente, para mais ou para menos. Se a fornecedor verificar que será necessário ampliar sua 

capacidade de produção instalada ou realizar qualquer tipo de investimento para atender à previsão da 

quantidade anual de fornecimento, deverá notificar a STIHL no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da 

atualização das previsões anuais no portal Fornecedor Online.  

A STIHL não se responsabiliza por qualquer perda ou dano que o fornecedor venha sofrer em 

função de eventuais oscilações na demanda programada por parte da STIHL, em especial no que diz 

respeito a lucros cessantes, perda de produtividade ou perda de receita. 

 

13.4. Flexibilidade nas quantidades 

A STIHL poderá avaliar a capacidade produtiva de todos os processos de fabricação adotados 

pelo fornecedor, referentes a itens relevantes, a critério exclusivo da STIHL. Sempre que a capacidade 

produtiva do fornecedor alocada para atender à demanda da STIHL for superior a 90% (noventa por cento), 

a STIHL deverá ser informada. Neste caso, para o fornecedor atender a futuras demandas, medidas 

específicas poderão ser acordadas.  

13.5. Capacidade de ferramental 

A produção residual de ferramentas e dispositivos, sujeitos ao desgaste ou fim da vida útil, serão 

informados pelo fornecedor à STIHL. Ferramentas de substituição deverão ser providenciadas pelo 

fornecedor em tempo hábil e em condições estipuladas de comum acordo com a STIHL, sempre 

ponderando as seguintes considerações: 

• Problemas de qualidade na peça; 

• Risco de danos à ferramenta; 

• Possíveis aumentos de demanda da STIHL; 

• Tempos de reaquisição (modificação construtiva eventualmente planejada por parte da STIHL, 

trâmite de Avaliação de Amostras); 

Para solicitação de reposição de ferramenta, deverá ser enviado ao departamento de Compras 

STIHL, um relatório técnico com fotos informando o status atual da ferramenta em uso e os 

motivos para aquisição/construção de uma nova ferramenta. O fornecedor está sujeito a receber 

um representante STIHL para validação do relatório emitido previamente. 
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Os ferramentais classificados como participação são de responsabilidade do fornecedor. 

Ferramentas de substituição deverão ser controladas e providenciadas pelo fornecedor em tempo 

hábil e em condições estipuladas de comum acordo com a STIHL. 

13.6. Compromisso de recebimento 

Em caso de descontinuidade, obsoletismo ou modificação técnica de um ou mais itens, a STIHL 

compromete-se a indenizar ou aceitar estoques em poder do fornecedor, no contexto dos parcelamentos no 

programa de remessa. 

• Produto pronto: 2 (dois) meses  

• Matéria-prima: 1 (um) mês 

13.7. Fornecimentos em desacordo 

No caso de o fornecedor realizar entrega (s) em desacordo com as Divisões do Programa de 

Remessa, a STIHL reserva-se ao direito de: 

- devolver o embarque ao fornecedor, dentro do prazo máximo de 1 semana a partir da data do 

recebimento, se o embarque estiver adiantado. 

- exigir que o fornecedor envie nova remessa via aérea, por conta do fornecedor, se o embarque 

estiver atrasado.  

Independente das condições de fornecimento, o fornecedor deve disponibilizar as remessas em 

tempo suficientemente hábil para que, em condições de embarques normais, a mercadoria chegue à STIHL 

no prazo certo. São previstos os seguintes tempos padrões: 

 

Destino Embarque 
Normal 

Embarque Urgente 
Aéreo 

STIHL BR Caminhão (Rodoviário) 2 dias 24 horas 

A STIHL reserva-se o direito de, em caso de fornecimentos “com transporte por conta do 

fornecedor”, recusar determinados transportadores, caso a capacidade logística dos mesmos não seja 

compatível com as práticas, procedimentos e necessidades da STIHL. 

Para fornecimentos FOB, a STIHL indica e informa o seu transportador.  

 

13.8. Interrupções de fornecimentos 

A STIHL exige fornecimentos dentro do prazo. Entregas parciais, somente mediante prévio ajuste 

com o planejador. 
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No contexto da flexibilidade de quantidades, o fornecedor compromete-se, por conta própria, a 

adotar todas as medidas apropriadas para atender à demanda da STIHL.  

A STIHL deve ser informada imediatamente, por escrito, caso ocorram fatos, circunstâncias ou 

alterações que possam ter como consequência problemas de fornecimento que causem atrasos nas 

entregas, como quebra de ferramentas, queda da qualidade, interrupções de fornecimento de 

subfornecedores, força maior, interdição legal, dificuldades financeiras etc. 

É absolutamente necessário que o fornecedor responda aos avisos referentes aos atrasos nas 

entregas, que são enviados automaticamente por email. 

Se um fornecimento for rejeitado pela STIHL por motivos de qualidade, será efetuado por conta do 

fornecedor, um fornecimento suplementar (de estoques testados) nos prazos estipulados com o analista de 

planejamento, contados da notificação de rejeição ao fornecedor. Para assegurar o abastecimento da 

montagem em curto prazo, a STIHL poderá encaminhar imediatamente, por conta e em nome do 

fornecedor, trabalhos de seleção ou de retrabalhos. Os custos de retrabalho serão de responsabilidade do 

fornecedor. 

 

13.9. Procedimento de transmissão de dados  

A transmissão de Divisões de Remessas, revisão de previsões e avisos de remessa se dará via 

Portal Fornecedor Online, ou conforme sistema de fornecimento acordado entre a STIHL e o fornecedor. 
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14. PORTAIS STIHL 

 

Com o objetivo de melhorar a comunicação com seus fornecedores, a STIHL oferece portais para 

promover e desenvolver uma comunicação eficiente e eficaz, aumentando assim a confiabilidade, rapidez, 

transparência e confidencialidade na troca de informações e documentos. 

Os portais podem ser acessados através do site STIHL – Informações para fornecedores.  

Principais funcionalidades de cada portal STIHL: 

 Fornecedor Online: 

• Programa de Remessa; 

• Contas a Receber. 

 Collaboration Portal: 

• Documentos informativos; 

• Desenhos; 

• Normas (SWN); 

• NTB’s; 

• Supplier Evaluation (trimestral e anual). 

 Pool4Tool (new Jaggaer): 

• Reporte de não conformidades de qualidade e logística; 

• Atualização de certificados de qualidade e ambiental; 

• Cotações. 

 SmartLink: 

• Compartilhamento de desenhos 3D. 

 

Considerações Gerais: 

• Acesso aos portais deve ser realizado via Internet Explorer; 

• E-mails cadastrados devem estar sempre atualizados, para fins de comunicação efetiva. 
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ANEXOS 

R_172_Template_RAA; 

R_174_Template_MFU; 

R_175_Template_PFU; 

R_176_Template_APQP; 

R_472_Template_RTAA; 

R_523_Template_MV; 

R_527_Template_Embalagem. 

 

O Manual de Fornecedores deve ser aberto em leitor de .pdf para a visualização dos anexos. 

 

CONTROLE DE REVISÃO 

Revisão Data Descrição 

Emissão 23/02/2011 Emissão do Manual de Fornecedores 

A 12/05/2012 
Cultura corporativa STIHL 
Itens 1.3.1; 2.1.1.1; 4.1.4; 5.; 5.1; 5.2; 5.2.1; 5.2.2; 5.3; 6.; 12.1.1.0; 12.1.1.3; 
12.1.1.4; 12.1.1.5; 12.1.2.3; 12.1.2.4; 

B 03/12/2012 Cultura corporativa STIHL 
Item 13 Portal STIHL Collaboration 

C 04/12/2013 

Alteração dos itens 1.1.1., 1.1.3., 1.2.2., 1.3.2., 2.1.1., 3, 3.1., 3.3. 4.1.3., 
5.2., 7.1., 8.4., 9.1.1., 9.3 e 10. 
Incluído os itens 1.3.3., 1.3.4 
Excluído os itens 5.2.1. e 5.2.2. e incluído definição na tabela do item 5.2. 
Incluído tabela dos custos da não qualidade no item 8.3. 
Removido a Cultura Corporativa 

D 30/11/2018 
Revisão geral do manual 
Obrigatoriedade da certificação ISO 9001 na última versão válida 
Inclusão do item 6. Auditorias Logísticas 

E 30/11/2020 

Inclusão dos itens: PENALIDADES – 1.6 – 1.7  

Atualização dos itens: INTRODUÇÃO (Código de Ética e Conduta) – 1.1.1 – 

1.2.4 – 1.2.6 – 1.4 - 2.1.1 – 4.1 – 4.1.3 – 4.2 – 5.2 – 7.1 – 9.3 – 10 – 11.1 – 

11.3 – 13.5 

 

F 26.02.2021 

Atualização do Logo STIHL 
Atualização da data do manual para: 30/11/2020 
Atualização da “INTRODUÇÂO” - Inclusão do parágrafo “Código de Ética e 
Conduta” 
Inclusão do parágrafo “PENALIDADES” 
Atualização do texto do item “1.1.1.  Requisitos Mínimos de Certificação” 
Atualização do texto do item “1.2.4.  Controle de Dispositivo de 
Monitoramento e Medição” 
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Atualização do texto do item “1.2.6.  Planos de Contingência” 
Atualização do texto do item “1.4.     Substâncias restritas e proibidas SWN 
39003” 
Inclusão do item “1.6. Sistema Gestão Ambiental, Saúde e Segurança” 
Inclusão do item “1.7. Responsabilidade Social” 
Atualização do texto do item “2.1.1.  Novos Fornecedores” 
Atualização do texto do item “4.1.     Documentações do APQP” 
Atualização do texto do item “4.1.3.       Análise de Efeitos e Modos de 
Falhas (FMEA)”  
Atualização do texto do item “4.2.     Considerações gerais” 
Atualização do texto do item “5.2.     Auditoria em fornecedores ativos” 
Atualização do texto do item “7.1.     Alterações de Processo e/ou Produto 
pelo fornecedor” 
Atualização do texto do item “9.3.     Custos de não qualidade” 
Mão de obra do corpo técnico STIHL (mão de obra indireta) > valor 
BRL160,92 – arredondado para BRL 170,00 
Paradas de Linha de Produção na STIHL (conforme acordado, 4x o valor 
BRL 3.772,40) > valor BRL 15.089,60 – arredondado para BRL 16.000,00 
Atualização do texto do item “10.      SUPPLIER EVALUATION” – 
atualização dos requisitos/percentuais 
Atualização do texto do item “11.1.   Premissas para definição de 
embalagem” – inclusão de 02 novos requisitos 
Atualização do texto do item “11.3.   Aquisição de embalagens” 
Atualização do texto do item “13.5.   Capacidade de ferramental” – 
atualização de 01 requisito / inclusão de 02 novos requisitos 
Inclusão do item “ANEXOS” 

G 17.10.2022 Atualização do texto do item 9: prazos respostas contenção/ações 
corretivas 
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Requisitos Técnicos Adicionais

		

				Requisitos Técnicos Adicionais de Aquisição

				Descrição item:																				Código item:

				Rev. Desenho:																								Data:

				Fornecdedor (se aplicável):																								Cód Forn.:

				Requisitos Técnicos Adicionais de Aquisição:

				Nota: o fornecedor deve atender as solicitações técnicas adicionais de aquisição conforme descrito neste documento e este é mandatório em relação a desenhos e normas da STIHL
O não cumprimento dos Requisitos Adicionais deste documento será considerado não-conformidade.

				Observações:

				Aprovação STIHL:

						<SKB>												<SKB>												<SKB>

						<Função>												<Função>												<Função>



&LR/472 - Requisitos Adicionais de Aquisição

&L&8LS 0082&R&8 04.12.2013






Correlação

		Messvergleich zweier Messmethoden / Comparison Study of two methods
Comparação de medição com dois métodos

		Average range method

		Kopfdaten  /  Head data / Informações da caracteritica

		Materialbenennung / Part Description
Descrição do Material								Materialnummer Rev. / Part Number Rev.
Código do Material

		Merkmal / Character
Caracteristica								Untere Grenze / Lower Limit 
Limite Inferior

		Sollmass / Nominal Value
Valor Nominal								Obere Grenze / Upper Limit
Limite Superior

		Messwerte / Inspection results / Resultados da avaliação

		Teil Nr.		Lieferant / Supplier		STIHL		Differenz
Difference
Diferença

		Sample no.		Fornecedor		Customer

		1						0.000												0.000

		2						0.000												0.000

		3						0.000												0.000

		4						0.000												0.000

		5						0.000												0.000

		6						0.000												0.000

		7						0.000												0.000

		8						0.000												0.000

		9						0.000												0.000

		10						0.000												0.000

		_
X		0.0000		0.0000		Ausreißer?Outlier?												Grubbs

		s		0.00000		0.00000		0.000												H0

		Systematische Komponente
Systematical Component				_
X  (Mean)		0.0000				Entscheidung / Decision (pos /neg):				Datum / date SKB / Data:				0

						_
X/T (per Tolerance)		0.0%		≤ 10% (15%)										0

		Zufällige Komponente
Random Component				R (Range)		0.000				Bemerkungen oder Massnahmen / Remarks or actions								0

						R/T (per Tolerance)		0.0%		≤ 15% (20%)

		Messmethode und -gerät / Test method and equipment / Métodos e equipamentos de teste

						Lieferant / Supplier / Fornecedor						STIHL / Customer

		Beschreibung der Messmethode 

Description of testing method

Descrição do método de avaliação

		Bild der Messpunkte

Photo of testing location

Foto dos pontos de verificação

						Datum / Unterschrift
Date / Signature
Data / Assinatura						Datum / Unterschrift
Date / Signature
Data / Assinatura

		Grau hinterlegte Felder ausfüllen, geprüfte Teile kennzeichnen und der Lieferung beilegen

		Fill in grey fields of the form, mark the measured parts and include them in the shipment

		Preencher os campos destacados em "cinza", identificar as peças avaliadas e enviar juntamente com as amostras
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Correlação

		



Fornecedor

STIHL



Sheet1

				中通

				6180 1437 5174

				10/15/07








APQP

		

												2

				Planejamento Avançado da Qualidade do Produto - APQP (LS0082)
Componentes comprados

				Fornecedor:																										Cód. fornecedor:

				Código do item:												Descrição:																						Número NTB:

				Revisão desenho:								Razão da solicitação:

				- Documentação requisitada e submetida deve estar conforme requisitos do "APQP Check-List";
- APQP e amostras devem ser submetidos conforme datas definidas no formulário;
- Todas as amostras avaliadas devem ser identificadas com o número da avaliação correspondente onde os resultados das medições possam ser facilmente identificados, embaladas separadamente, entregues em embalagens apropriadas (protegidos contra danos e corrosão) e identificadas externamente com a Capa "Avaliação das Características";
- "APQP Team" e "Company and Process Info" deve ser preenchido pelo fornecedor.																																														"Questões / Expectativas" reprovadas pela STIHL devem ser revisadas pelo fornecedor
(Verificar feedback no campo "Observações")

																																																		Status das atividades de APQP

				Requisitos de APQP (prencher com "X" os requisitos solicitados)																																														Doc		Status		Responsável				Observações

				0		FC		Comprometimento de Viabilidade																0																										FC		Done		Fornecedor								NR

						CE		Capa "Avaliação das Características"																0																										CE		Open		Fornecedor								NR

						DB		Desenho Boletado																0																										DB		Open		Fornecedor / STIHL								NR

						RD		Relatório Dimensional																0																										RD		Open		Fornecedor								NR

						RM		Relatório Material																0																										RM		Open		Fornecedor / STIHL								NR

						FP		Diagrama de Fluxo de Processo																0																										FP		Open		Fornecedor								NR

						PF		PFMEA																0																										PF		Open		Fornecedor								NR

						PC		Plano de Controle																0																										PC		Open		Fornecedor / STIHL								NR

						MSA		Estudo de Análise do Sistema de Medição (MSA)																0																										MSA		Open		Fornecedor								NR

				0		MV		Comparação dos Meios de Medição (MV)																0																										MV		Open		Fornecedor / STIHL								NR

						MFU		Estudo Capabilidade Máquina (MFU)																0																										MFU		Open		Fornecedor								NR

				0		PFU		Estudo Capabilidade Processo (PFU)																0																										PFU		Open		Fornecedor								NR

						RAA		Relatório de Aparência / Catálogo de Defeito (FKA)																0																										RAA		Open		Fornecedor								R

						EMB		Relatório de Embalagem																0																										EMB		Open		Fornecedor / STIHL								NR

						AP		Auditoria de Processo																0																										AP		Open		STIHL								R

						CPI		Informações da Empresa e do Processo																0																										CPI		Open		Fornecedor								R

						QM		Reunião da Qualidade																0																										QM		Open		Fornecedor / STIHL								R

						RR		Run@Rate																0																										RR		Open		STIHL								R

				Observações:																																																17

				Avaliação do APQP pelo Fornecedor:

						- Documentação solicitada pela STIHL e submetida pelo fornecedor está conforme requisitos do "APQP Check-List" e "Company and Process Info" preenchidos pelo fornecedor?

								Sim						Não						Data:												Avaliado por:

						Observações Gerais

				Decisão da avaliação do APQP pela STIHL:

								Aprovado						Reprovado						Data avaliação:												Avaliado por:

						Observações Gerais

								x		x
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Company and Process Info

		

				APQP
Informações da Empresa e do Processo

				1. Informação da organização:

				Nome da organização																								Endereço

				Cidade																				Estado						CEP						Pais

				2. Informações do processo

				Informações técnicas dos equipamentos de produção (prensa, injetora, forno, centro usinagem, etc...). Exemplo: modelo do equipamento, número do equipamento, capacidade e especificação do equipamento

																																						Sim				Não

				É necessário ferramenta ou molde para produção das peças, exemplo estampados, soprados e injetados plásticos?
(Se sim, descrever abaixo as informações da ferramenta e do molde)

				Código Ferramenta Liberada																						N° de Cavidades:										N° de Machos:

				Tempo de ciclo (segundos/peça)																						Capacidade produtiva (peças/hora)

				3. Poka-Yoke

																																						Sim				Não

				O fornecedor possuí Poka-Yokes durante o processo produtivo?
(Se "Sim", descreva abaixo os processos com Poka-Yokes e o nome / código dos Poka-Yokes)

				Processo com poka-yoke																				Nome / Código dos Poka-Yokes														Número da etapa no Fluxo de Processo

				4. Subfornecedores

																																						Sim				Não

				O fornecedor possuí processos e/ou material adquirido de terceirizados/quarterizados?
(Se "Sim", descreva abaixo os processos e/ou matéria-prima e o nome do subfornecedor)

				Processo / Matéria-Prima																				Nome do fornecedor / subfornecedor

				- Se possível, enviar documentação de APQP do fornecedor / subfornecedor para a STIHL

				5. Líder do Projeto no Fornecedor:

				Nome:										Departamento:												E-mail:												Telefone:

				6. Time do Projeto

				Nome:										Departamento:												E-mail:												Telefone:
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APQP Check List

		

				CHECK-LIST DO APQP

				1		CHECK-LIST DO APQP: Avaliação das Características (CE)

				1.1		- Na área superior da folha de rosto “Emitente” estão definidos os requisitos específicos a serem submetidos pelo fornecedor (exemplo: avaliação 100% das características e/ou somente características modificadas e corrigidas, avaliação de material, etc...). O escopo dos testes devem ser observados e os desvios correspondentes têm de ser acordados com a pessoa responsável pela liberação e documentados nos relatórios de medições.
- Na área central da folha de rosto “Fabricante” o fornecedor deve preencher os campos corretamente e completamente. É obrigatório especificar, se processo de fabricação das amostras corresponde ao processo de série planejado e qual a revisão de desenho que foram produzida. Se aplicável, especificações adicionais da ferramenta devem ser informadas (número de cavidade). Estas informações são necessárias para avaliação da documentação das amostras.

				1.2		Fornecedor deve enviar a capa de Avaliação das Características (CE) para a STIHL.
(FORMULÁRIO STIHL DEVE SER UTILIZADO)

				1.3		Fornecedor deve preencher todos os campos do "Fabricante” do formulário Avaliação das Características (CE). Se houver dúvidas de como preencher este documento, o Guia do APQP pode ser utilizado como suporte.

				1.4		Todas as informações descritas no relatório devem estar em inglês.

				2		CHECK-LIST DO APQP: Desenho Boleado (DB)

				2.1		- O fornecedor deve enviar juntamente ao relatório dimensional um desenho  boleado (com dimensões numeradas) na mesma sequência das medições realizadas no relatório dimensional.
- Os números devem ser em ordem crescente numérica.
- Para novas avaliações deve ser mantida a mesma sequência (todas as normas e especificações devem ser numeradas).

				2.2		Todas cotas, normas, especificações, notas, etc... de desenho estão boleadas.

				3		CHECK-LIST DO APQP: Relatório Dimensional (RD)

				3.1		- Os resultados das avaliações dimensionais deverão ser registrados nos Formulários da STIHL. O fornecedor deve ter os resultados dimensionais para cada processo de fabricação individual, por exemplo, células ou linhas de produção, e todas as cavidades, moldes, padrões ou matrizes. Todas as cotas, normas e especificações de desenhos deverão ser dimensionadas e o instrumento utilizado para avaliação deverá ser mencionado conforme tabela "Messmittelcodes”. Se necessário o fornecedor pode adicionar linhas no relatório.
- Resultados fora do especificado devem ser destacados (vermelho) ou sublinhado.

				3.2		Forneecedor deve preencher os campos do formulário. Exemplo: Código do item, descrição, resultados do valor medido, código do meio de medição (códigos listados na planilha Messmittelcodes), responsável e data.
Se houver dúvidas de como preencher este documento, o Guia do APQP pode ser utilizado como suporte.

				3.3		Resultados dimensionais devem ser submetidos para cada cavidade, molde, ferramenta, etc...

				3.4		Todas cotas, normas, especificações, notas, etc... boleadas no desenho devem ser avaliadas pelo fornecedor e disponibilizadas no relatório dimensional.'

				3.5		Todas as informações descritas no relatório devem estar em inglês.

				4		CHECK-LIST DO APQP: Relatório de Material (RM)

				4.1		- Relatórios e Certificados de avaliação de material devem ser enviados pelo fornecedor (análise de material, certificado ou similar) documentando a matéria-prima e/ou processos (tratamentos térmicos e tratamentos de superficiais).

				4.2		Fornecedor deve enviar o formulário (capa) com os resultados das avaliações de material  realizadas internamente, pelos subfornecedores ou realizadas por terceiros.

				4.3		Todos os campos principais (n° peça, descrição, revisão desenho, data, preparado por e aprovado por) devem ser considerados no formulário do Relatório de Material (RM).

				4.4		Todos os certificados / resultados das avaliações de material devem ser enviados para STIHL. Exemplo: datasheet, análise de material, certificados, composição química, tratamento térmico, tratamento superficial ou similar.

				4.5		Laboratório terceiros utilizados para ensaios/testes devem possuir certificação de laboratório de terceira parte.

				4.6		Todas as informações descritas no relatório devem estar em inglês.

				5		CHECK-LIST DO APQP: Diagrama de Fluxo de Processo (FP)

				5.1		- Diagrama de Fluxo de Processo (FP) correspondente ao PFMEA & Plano de Controle
- A última revisão do manual da AIAG (Automotive Industry Action Group) pode ser utilizado como referencia.

				5.2		Informações como n° peça, descrição, revisão, preparado por, data, aprovado por e time multifuncional devem ser considerados no Diagrama de Fluxo de Processo (FP).

				5.3		Todos as etapas de produção / processo devem estar identificadas e contempladas no Diagrama de Fluxo de Processo (FP).

				5.4		Diagrama de Fluxo de Processo (FP) deve descrever a movimentação de material "De / Para" durante o processo de manufatura.

				5.5		Diagrama de Fluxo de Processo (FP) deve corresponder ao PFMEA & Plano de Controle (operação a operação).

				5.6		Etapas e/ou operações que produzem as características funcionais e/ou criticas devem estar identificada no Diagrama de Fluxo de Processo (FP).

				5.7		Em caso de retrabalho e quedas, deve estar definido na sistemática do fornecedor que as peças devem retornar para a etapa de produção que garanta a qualidade do produto.

				5.8		Serviços de terceirizados/quarterizados  (ex.:  matéria-prima, tratamento térmico, pintura, cromo, etc...) devem estar identificados no Diagrama de Fluxo de Processo (FP) assim como os nomes dos subfornecedores.

				5.9		Atividades de etiquetagem, embalagem e armazenamento devem estar identificadas e definidas.

				6		CHECK-LIST DO APQP: FMEA de Processo - PFMEA (PF)

				6.1		- O FMEA pode ser realizado por família de produtos ou independentemente. 
- A última revisão do manual da AIAG (Automotive Industry Action Group) pode ser utilizado como referencia para definição da severidade, ocorrência e detecção.
- Para características funcionais a severidade deve ser ≥ 7.
- Para tomada de ações a STIHL considera:
       - NPR ≥ 100 para características funcionais / criticas e NPR ≥ 125 para características comuns;
       - Severidade ≥ 9 que represente risco a segurança e/ou às regulamentações governamentais

				6.2		Campos n° peça, descrição, revisão, preparado por, data, aprovado por e time multifuncional devem ser considerados no formulário do PFMEA.

				6.3		Todas as etapas do processo devem ser avaliadas e consideradas (Ex.: etapas de processos externos, lavagem, transporte) e o PFMEA (PF) deve corresponder ao Diagrama de Fluxo de Processo (FP) - operação a operação e estas foram avaliadas.

				6.4		Todas características criticas e funcionais devem ser identificadas e avaliadas no PFMEA

				6.5		PFMEA de peças similares devem ser levados em consideração.

				6.6		PFMEA deve ser um documento vivo e todas informações devem ser levadas em consideração para elaboração. (Ex.: FMEA projeto, análise de viabilidade, problemas, reclamações, requisitos legais e de segurança...)

				6.7		O critério de pontuação (severidade, ocorrência e detecção) deve estar conforme manual da AIAG (Automotive Industry Action Group) e/ou tabela STIHL. Ex.: detecção ≥ 7 quando for visual.

				6.8		Ações para NPR acima do estabelecido e Severidade ≥ 9 que represente risco a segurança e/ou às regulamentações governamentais devem estar definidas e serem acompanhadas.

				7		CHECK-LIST DO APQP: Plano de Controle (PC)

				7.1		Plano de Controle (PC) deve corresponder ao Diagrama de Fluxo de Processo (FP) & PFMEA (operação a operação).

				7.2		Características funcionais e/ou criticas devem estar identificadas no Plano de Controle (PC).

				7.3		Todos os meios de medição e/ou auxílios visuais devem estar disponiveis. Deve estar a identificação, a rastreabilidade metrológica e a data de vencimento da calibração e plano de calibração com frequência, validação e  registros definidos.

				7.4		Inspeção da primeira e última peça produzida deve ser realizada e os os dados devem ser coletados e registrados.

				7.5		Inspeção de Layout deve estar documentado no minimo frequência mínima anual. (avaliação dimensional 100% e avaliação de material)

				7.6		Plano de reação definido quando uma não conformidade ou instabilidade no processo é detectada.

				7.7		Instruções de Trabalho e Planos de Controle para o operador, assim como instruções para setup adequadas ao processo produtivo devem estar disponiveis.

				7.8		Plano de Inspeção de Recebimento deve estar definido para todos os itens e/ou serviços de subfornecedores (exemplo: matéria-prima, tratamento térmico, componentes)?

				7.9		Campos como n° peça, descrição, revisão, preparado por, data, aprovado por e time multifuncional devem ser considerados no formulário do Plano de Controle (PC).

				8		CHECK-LIST DO APQP: Estudo de Análise do Sistema de Medição (MSA)

				8.1		Campos como "n° peça, descrição, data, aprovado por e número do equipamento" devem ser considerados no Estudo de Análise do Sistema de Medição (MSA).

				8.2		Estudo de Análise do Sistema de Medição (MSA) para todos os métodos e equipamentos de medição utilizados para avaliação de cotas críticas / funcionais ou definido de outra forma pela STIHL devem estar disponiveis e aprovados.

				8.3		Se aplicável, devem ser utilizados para os estudos dos meios de medição por atributo amostras de peças "Boas" e "Ruins".

				9		CHECK-LIST DO APQP: Estudo de Capabilidade de Máquinas (MFU)

				9.1		- Dimensões funcionais, marcadas com "F" na terceira coluna do relatório dimensional, devem ser avaliadas em pelo menos 50 peças por cavidade ou cotas criticas acordadas com a STIHL

				9.2		Todos os campos devem ser preenchidos pelo fornecedor (Fornecedor, Código do item, Descrição, Data a avaliação, Resposnsável, Revisão do Desenho, Especificação e Descrição da Característica, Valor nominal, Limite superior, Limite inferior, Quantidade de amostras avaliadas, Equipamento de Medição utilizado, R&R do equipamento e Valor absorvido pelo meio medição)

				9.3		Amostras devem ser produzidas sob condições de produção em série (se não explique os motivos e as ações corretivas necessárias)

				9.4		Amostra de n ≥ 50 peças por cavidade devem ser retiradas da produção e dimensões solicitadas devem ser avaliadas e documentadas no relatório STIHL.

				9.5		Se os índices exigidos (Cm ≥ 2,00 e Cmk ≥ 1,67) não estiverem conforme solicitados, ações corretivas devem ser definidas e informadas.

				10		CHECK-LIST DO APQP: Estudo de Capabilidade de Processo (PFU)

				10.1		- Dimensões funcionais, marcadas com "F" na terceira coluna do relatório dimensional devem ser avaliadas por cavidade ou cotas criticas acordadas com a STIHL

				10.2		- Os resultados das avaliações deverão ser registrados nos Formulários da STIHL.

				10.3		Todos os campos foram preenchidos pelo fornecedor? 
(Fornecedor, Código do item, Descrição, Data a avaliação, Responsável, Revisão do Desenho, Especificação e Descrição da Característica, Valor nominal, Limite superior, Limite inferior, Quantidade de amostras avaliadas, Equipamento de Medição utilizado, R&R do equipamento e Valor absorvido pelo meio medição)

				10.4		Devem ser produzidas sob condições de produção em série (se não explique os motivos e as ações corretivas necessárias)

				10.5		Se os índices exigidos (Pp ≥ 1,67 e Ppk ≥ 1,33) não estiverem conforme solicitados, ações corretivas serão realizadas.

				11		CHECK-LIST DO APQP: Comparação dos Meios de Medição (MV)

				11.1		- Comparações dos meios de medições devem ser realizadas no processo inicial de avaliação de amostra se solicitados nos requisitos de APQP. 
- Os resultados e formulário devem ser submetidos em conjuntos com os documentos para a avaliação de amostras e as peças devem ser idendicadas individualemente.
- Correlações são necessárias para as dimensões funcionais ou cotas criticas acordadas com a STIHL. O método de medição utilizado precisa ser descrito em detalhe para cada característica, e se possível demonstrado por foto (s). 
- O uso de um equipamento de medição adequado (resolução, precisão) é obrigatório.

				11.2		Todos os campos devem ser preenchidos pelo fornecedor
(Descrição, Característica, Valor Nominal, Código, Limite inferior e superior, Data e Realizado por)

				11.3		O fornecedor deve realizar a identificação e medição em 10 peças para estudo de correlação. As peças para estudo de correlação devem ser enviadas com as amostras para avaliação e em embalagens separadas.
(obrigatório para dimensões funcionais e/ou cotas criticas acordadas com a STIHL)

				11.4		Métodos e equipamentos de medição utilizados pelo Fornecedor devem estar descritos nos formulários e se necessários ilustrado através de figuras.

				12		CHECK-LIST DO APQP: Relatório de Aprovação de Aparência (RAA)

				12.1		Os campos do formulário devem ser preenchidos pelo fornecedor. (nome fornecedor, código do item, descrição (em inglês), revisão do desenho e número da NTB)

				12.2		Todas as vistas da peça (geral view, front view, side view, up view e down view) devem estar disponíveis e aspectos visuais relevantes devem ser claramente descritos.

				12.3		Todas as informações descritas no relatório devem estar em inglês.

				13		CHECK-LIST DO APQP: Relatório de Embalagem (EMB)

				13.1		Fornecedor deve enviar para a STIHL uma proposta de embalagem através do Relatório de Embalagem (EMB).
(FORMULÁRIO STIHL DEVE SER UTILIZADO)
- Fornecedor Nacional deve seguir as orientações do Manual de Fornecedores STIHL

				13.2		Fornecedor deve verifica se é necessário algum tipo de proteção especial como refrigeração ou proteção contra corrosão, atrito e avarias e informar no relatório (Ex: Plástico VCI, Papel VCI, Chapa de Polionda, Saco Plástico e outros). Se sim, identificar o que será utilizado.

				14		CHECK-LIST DO APQP: Reunião da Qualidade (QM)

				14.1		Informação: Explicação Série V e Série E
Série V: pré-serie, quantidade 50-500, solicitado pelo compras / comprador, ordem nº 45xxxx
Série E: introdução de mercado, quantidade > 1.000, solicitado pelo Planejamento / Planner via divisão de programa de remessa, ordem nº 55xxxx

				14.2		Todos os desenhos, SWN, normas e especificações STIHL disponíveis com a última revisão válida.

				14.3		Exigências funcionais transferidas para os planos do processo de produção (como atender as especificações funcionais).

				14.4		Todas as atividades do requisito "Comprometimento de Viabilidade" concluídos (relevante somente se a tarefa tenha sido solicitada).

				14.5		Aplicação de novas tecnologias, processos e/ou máquinas. (Se SIM, foram verificados a Capabilidade)

				14.6		Verificar se todos os equipamentos e dispositivos necessários para produção estão disponíveis e aprovados antes da avaliação das amostras.

				14.7		O processo de produção da Série "V" deve corresponder ao processo de série planejada. Listar quaisquer alterações previstas entre as Séries "V" e "E" ou em fase de ramp up.

				14.8		APQP e inspeção de recebimento é realizado para sub-fornecedores e todos os planos de inspeção e equipamento de medição disponíveis.

				14.9		O equipamento de inspeção previsto para produção em série compatível com o equipamento de inspecção STIHL. São todas as medidas necessárias planejado para garantir a compatibilidade (ou seja, o intercâmbio de programas de medição, os contratos do mesmo equipamento etc.)?

				14.10		Se requerimentos de documentação mandatório no desenho (SWN 13020), resgistros devem ser mantidos conforme norma.

				14.11		Embalagem e tranporte definidos e aprovados com STIHL (volume, custos, embalagem retornáveis...)

				14.12		Todas as atividades necessárias para proteger as partes durante a movimentação interna e externa, transporte e armazenamento foram implementada até a Série "V" (proteção contra corrosão, limpeza, prevenção de danos etc.)?

				14.13		Cartas de Controle de Processo ou Carta Farol para as características solicitadas (cotas funcionais / critica, material etc…) foram implementadas

				14.14		Se houver dimensões funcionais / criticas no desenho esta sendo requisitado uma análise estatística (PB) e esta esta sendo planeada e preparada (V- e E-Series) no mais targar 6 meses após a aprovação do APQP



&LR/176 – Requisitos e Análise Crítica de APQP de Fornecedores

&L&8LS 0082&R&8 31.03.2014



Profile

		Sheet		Portuguese		English		STATUS

		APQP Tasks		Planejamento Avançado da Qualidade do Produto - APQP (LS0082)
Componentes comprados		Advanced Product Quality Planning - APQP (LS0082)
Purchased parts		OK

		APQP Tasks		CHECK-LIST DO APQP		APQP CHECK-LIST		OK

		APQP Tasks		- Documentação requisitada e submetida deve estar conforme requisitos do "APQP Check-List";
- APQP e amostras devem ser submetidos conforme datas definidas no formulário;
- Todas as amostras avaliadas devem ser identificadas com o número da avaliação correspondente onde os resultados das medições possam ser facilmente identificados, embaladas separadamente, entregues em embalagens apropriadas (protegidos contra danos e corrosão) e identificadas externamente com a Capa "Avaliação das Características";
- "APQP Team" e "Company and Process Info" deve ser preenchido pelo fornecedor.		- Documentation required and submitted shall be according "APQP Check-Lists" requirements;
- APQP and samples must be submitted according dates defined in the template;
- All evaluated samples must be clearly identified with the corresponding sample number of part where the measuring results can be easily and clearly assigned to each sample part, packed separately, delivered in appropriate packaging (safely protected from damage and corrosion) and identified externally with Cover sheet "Characteristic Evaluation";
- "APQP Team" and "Company and Process Info" shall be fill in by supplier.		OK

		APQP Tasks		Código do item:		Part number:		OK

		APQP Tasks		Descrição:		Description:		OK

		APQP Tasks		Fornecedor:		Supplier name:		OK

		APQP Tasks		Cód. fornecedor:		Supplier code:		OK

		APQP Tasks		Revisão desenho:		Drawing revision:		OK

		APQP Tasks		Número NTB:		NTB number:		OK

		APQP Tasks		Projeto:		Project:		OK

		APQP Tasks		Razão da solicitação:		Reason for evaluation:		OK

		APQP Tasks		Requisitos de APQP (prencher com "X" os requisitos solicitados)		APQP Requirements (fill in with "X" requirements requested)		OK

		APQP Tasks		Auditoria de Sistema para Novo Fornecedor		System Audit to New Supplier		OK

		APQP Tasks		Programa de treinamento para novos fornecedores		Training program for new suppliers		OK

		APQP Tasks		Comprometimento de Viabilidade		Feasibility Commitment		OK

		APQP Tasks		Desenho Revisado com o R&D		Drawing review with R&D		OK

		APQP Tasks		Capa "Avaliação das Características"		Cover sheet "Characteristic Evaluation"		OK

		APQP Tasks		Relatório Dimensional		Dimensional Report		OK

		APQP Tasks		Desenho Boletado		Drawing Stamped		OK

		APQP Tasks		Relatório Material		Material Report		OK

		APQP Tasks		Diagrama de Fluxo de Processo		Process Flow Chart		OK

		APQP Tasks		PFMEA		PFMEA		OK

		APQP Tasks		Plano de Controle		Control Plan		OK

		APQP Tasks		Estudo de Análise do Sistema de Medição (MSA)		Measurement Systems Analysis (MSA)		OK

		APQP Tasks		Estudo Capabilidade Máquina (MFU)		Machine Capability Study (MFU)		OK

		APQP Tasks		Estudo Capabilidade Processo (PFU)		Process Capability Study (PFU)		OK

		APQP Tasks		Comparação dos Meios de Medição (MV)		Measurement Comparison (MV)		OK

		APQP Tasks		Relatório de Aparência / Catálogo de Defeito (FKA)		Visual Report / Failure Catalog (FKA)		OK

		APQP Tasks		Relatório de Embalagem		Packaging Report		OK

		APQP Tasks		Auditoria de Processo		Process Audit		OK

		APQP Tasks		Informações da Empresa e do Processo		Company and Process Information		OK

		APQP Tasks		Reunião da Qualidade		Quality Meeting		OK

		APQP Tasks		Run@Rate		Run@Rate		OK

		APQP Tasks		Check-List STIHL		Check-List STIHL		OK

		APQP Tasks		Status		Status		OK

		APQP Tasks		Prazo		Due Date		OK

		APQP Tasks		Responsável		Responsability		OK

		APQP Tasks		Fornecedor		Supplier		OK

		APQP Tasks		STIHL		STIHL		OK

		APQP Tasks		Fornecedor / STIHL		Supplier / STIHL		OK

		APQP Tasks		Observações:		Remarks:		OK

		APQP Tasks		AQF:		SQA:		OK

		APQP Tasks		Comprador:		Purchaser:		OK

		APQP Tasks		Telefone:		Phone:		OK

		APQP Tasks		E-mail:		E-mail:		OK

		APQP Tasks		Data:		Date:		OK

		APQP Tasks		APQP até:		APQP until:		OK

		APQP Tasks		Amostras até:		Samples until:		OK

		APQP Tasks		Quantidade Amostras:		Samples Quantity:		OK

		Tasks Status		Status das atividades de APQP		Status of APQP's tasks		OK

		Team		APQP
Time do Projeto		APQP
Project Team		OK

		Team		5. Líder do Projeto no Fornecedor:		Project Leading at Supplier		OK

		Team		Nome:		Name:		OK

		Team		Departamento:		Department		OK

		Team		E-mail:		E-mail:		OK

		Team		Telefone:		Phone:		OK

		Team		6. Time do Projeto		Project Team		OK

		CPI		APQP
Informações da Empresa e do Processo		APQP
Company and Process Information		Revisado

		CPI		1. Informação da organização:		1. Company information		Revisado

		CPI		Nome da organização		Company Name		Revisado

		CPI		Endereço		Address		Revisado

		CPI		Cidade		City		Revisado

		CPI		Estado		State		Revisado

		CPI		CEP		ZIP		Revisado

		CPI		Pais		Country		Revisado

		CPI		2. Informações do processo		2. Process Information		Revisado

		CPI		Informações técnicas dos equipamentos de produção (prensa, injetora, forno, centro usinagem, etc...). Exemplo: modelo do equipamento, número do equipamento, capacidade e especificação do equipamento		Information of technical production's equipments (press, injection's plastic's machines, oven, machining center, etc...). E.g.: equipment model, equipment number, equipments capacity and specification		Revisado

		CPI		É necessário ferramenta ou molde para produção das peças, exemplo estampados, soprados e injetados plásticos?
(Se sim, descrever abaixo as informações da ferramenta e do molde)		Is it necessary an tool or molding to produce the parts, e.g. stamping, injection and blow parts?
(If "Yes", describe below the information of tool and mold)		Revisado

		CPI		Código Ferramenta Liberada		Code of released tool		Revisado

		CPI		N° de Cavidades:		Number of cavities		Revisado

		CPI		N° de Machos:		Number of mold core		Revisado

		CPI		Tempo de ciclo (segundos/peça)		Cycle time (seconds per parts)		Revisado

		CPI		Capacidade produtiva (peças/hora)		Production capacity (parts per hour)		Revisado

		CPI		3. Poka-Yoke		3. Poka-Yoke		Revisado

		CPI		Sim		Yes		Revisado

		CPI		Não		No		Revisado

		CPI		O fornecedor possuí Poka-Yokes durante o processo produtivo?
(Se "Sim", descreva abaixo os processos com Poka-Yokes e o nome / código dos Poka-Yokes)		Are there Poka-Yokes during production / process?
(If "Yes", describe below the process with poka-yokes and poka-yokes name / codes)		Revisado

		CPI		Processo com poka-yoke		Process with poka-yokes		Revisado

		CPI		Nome / Código dos Poka-Yokes		Poka-yokes name / codes		Revisado

		CPI		Número da etapa no Fluxo de Processo		Number of step in the Process Flow Chart		Revisado

		CPI		4. Subfornecedores		4. Sub-supplier		Revisado

		CPI		O fornecedor possuí processos e/ou material adquirido de terceirizados/quarterizados?
(Se "Sim", descreva abaixo os processos e/ou matéria-prima e o nome do subfornecedor)		Are there process and/or raw material aquisition from suppliers and sub-supliers
(If "Yes", describe below the name of supplier / sub-supplier and processes and/or raw material)		Revisado

		CPI		Processo / Matéria-Prima		Process / Raw material		Revisado

		CPI		Nome do fornecedor / subfornecedor		Name of supplier / sub-supplier		Revisado

		CPI		- Se possível, enviar documentação de APQP do fornecedor / subfornecedor para a STIHL		- If possible, sending to STIHL the APQP documentation from supplier and sub-supplier		Revisado

		QM		CHECK-LIST DO APQP: Reunião da Qualidade (QM)		CHECK-LIST OF APQP: Quality Meeting (QM)		OK

		QM		Informação: Explicação Série V e Série E
Série V: pré-serie, quantidade 50-500, solicitado pelo compras / comprador, ordem nº 45xxxx
Série E: introdução de mercado, quantidade > 1.000, solicitado pelo Planejamento / Planner via divisão de programa de remessa, ordem nº 55xxxx		Information: Explanation V-Series and E-Series:
V-Series: pre-series, quantity 50-500, ordered by purchasing/buyer, order no. 45xxxx
E-Series: market introduction series, quantity  > 1.000, ordered by delivery schedule from planning department, order no. 55xxxx		OK

		QM		Todos os desenhos, SWN, normas e especificações STIHL disponíveis com a última revisão válida.		All necessary drawings, SWNs, standards and other specification available in the actual valid release status		OK

		QM		Exigências funcionais transferidas para os planos do processo de produção (como atender as especificações funcionais).		Requirements of any existing functional specification sheet transferred to a specification sheet for the production process (how to meet the functional specifications)?		OK

		QM		Todas as atividades do requisito "Comprometimento de Viabilidade" concluídos (relevante somente se a tarefa tenha sido solicitada).		All activities of the task "feasibility commitment and production concept/CP" closed (only relevant if this APQP task has been requested).		OK

		QM		Aplicação de novas tecnologias, processos e/ou máquinas. (Se SIM, foram verificados a Capabilidade)		Application of new processes, technology or machines planned. (If yes, are they checked their capability)		OK

		QM		Verificar se todos os equipamentos e dispositivos necessários para produção estão disponíveis e aprovados antes da avaliação das amostras.		All necessary equipments and devices necessary available na approved before producing the samples.		OK

		QM		Todos os meios de medição e/ou auxílios visuais disponiveis e aprovados. Identificação, rastreabilidade metrológica e a data de vencimento visiveis. Plano de calibração com frequência, validação e  registros definidos.		All measurement equipments and visual controls available and approved. Identification, measurement traceability and date of expiration visible. Defined calibration plan includes defined frequency, validation and records.		OK

		QM		O processo de produção da Série "V" deve corresponder ao processo de série planejada. Listar quaisquer alterações previstas entre as Séries "V" e "E" ou em fase de ramp up.		V-series production correspond to the planned series process. Please list any planned changes between V- and E-series or in the ramp up phase.		OK

		QM		APQP e inspeção de recebimento é realizado para sub-fornecedores e todos os planos de inspeção e equipamento de medição disponíveis.		APQP and incoming inspection carried out for sub-suppliers and all necessary inspection plans and measurement equipment available.		OK

		QM		O equipamento de inspeção previsto para produção em série compatível com o equipamento de inspecção STIHL. São todas as medidas necessárias planejado para garantir a compatibilidade (ou seja, o intercâmbio de programas de medição, os contratos do mesmo equipamento etc.)?		Inspection equipment planned for series production comparable with the STIHL inspection equipment? All necessary steps planned to ensure comparability (i.e. exchange of measurement programs, procurement of the same equipment etc. )		OK

		QM		Se requerimentos de documentação mandatório no desenho (SWN 13020), resgistros devem ser mantidos conforme norma.		If mandatory documentation requirements requested in drawing (SWN 13020) records shall be kept according standard.		OK

		QM		Embalagem e tranporte definidos e aprovados com STIHL (volume, custos, embalagem retornáveis...)		Appropriate packing and transport been defined and approved with STIHL (packing volume, costs, use of reusable containers etc.)?		OK

		QM		Todas as atividades necessárias para proteger as partes durante a movimentação interna e externa, transporte e armazenamento foram implementada até a Série "V" (proteção contra corrosão, limpeza, prevenção de danos etc.)?		Are all necessary activities to protect the parts during internal and external handling, transport and storage implemented until V-Series (corrosion protection, cleanliness, ESD, prevention of damage etc.)		OK

		QM		Cartas de Controle de Processo ou Carta Farol para as características solicitadas (cotas funcionais / critica, material etc…) foram implementadas		Process Control Systems (PFU or SPC) or quality control charts introduced for all requested specifications (functional dimensions, tool wear, material).		OK

		QM		Se houver dimensões funcionais / criticas no desenho esta sendo requisitado uma análise estatística (PB) e esta esta sendo planeada e preparada (V- e E-Series) no mais targar 6 meses após a aprovação do APQP		If items are marked as functional dimensions on the drawing are the requested statistical analysis (PB) planned and prepared (V- and E-Series) late 6 months after APQP approval.		OK

		CE		CHECK-LIST DO APQP: Avaliação das Características (CE)		CHECK-LIST OF APQP: Characteristic Evaluation (CE)		Revisado

		CE		- Na área superior da folha de rosto “Emitente” estão definidos os requisitos específicos a serem submetidos pelo fornecedor (exemplo: avaliação 100% das características e/ou somente características modificadas e corrigidas, avaliação de material, etc...). O escopo dos testes devem ser observados e os desvios correspondentes têm de ser acordados com a pessoa responsável pela liberação e documentados nos relatórios de medições.
- Na área central da folha de rosto “Fabricante” o fornecedor deve preencher os campos corretamente e completamente. É obrigatório especificar, se processo de fabricação das amostras corresponde ao processo de série planejado e qual a revisão de desenho que foram produzida. Se aplicável, especificações adicionais da ferramenta devem ser informadas (número de cavidade). Estas informações são necessárias para avaliação da documentação das amostras.		- On the upper area of the cover sheet "Processed By" all activity related data is documented. Especially the required "Scope of testing" (e.g. 100% features / changed, corrected features only) is specified over there. The scope of testing must be observed, corresponding deviations have to be agreed with the person responsible for release and documented in the measurement report.
- The middle area of the cover sheet “Supplier” has to be filled out accurately and completely. It is mandatory to specify, whether the manufacturing process of the samples corresponds to the planned series process and according to which revision status of the drawing the production took place. If applicable, additional specifications to the tools (number of cavities) have to be documented. This information is particularly important for the evaluation and documentation of the release status of the sample parts		Revisado

		CE		Fornecedor deve enviar a capa de Avaliação das Características (CE) para a STIHL.
(FORMULÁRIO STIHL DEVE SER UTILIZADO)		Supplier must send the Cover Sheet of Characteristic Evaluation (CE) to STIHL.
(STIHL TEMPLATE MUST BE USED)		Revisado

		CE		Fornecedor deve preencher todos os campos do "Fabricante” do formulário Avaliação das Características (CE). Se houver dúvidas de como preencher este documento, o Guia do APQP pode ser utilizado como suporte.		Supplier must fill in all fields of "Supplier" in the template Cover Sheet of Characteristic Evaluation (CE). If there are doubts how fill in supplier's fields in the document, the APQP Guide can be used as support.		Revisado

		CE		Todas as informações descritas no relatório devem estar em inglês.		All information described in the report must be on english language.		Revisado

		DB		CHECK-LIST DO APQP: Desenho Boleado (DB)		CHECK-LIST OF APQP: Drawing marked (DB)		Revisado

		DB		- O fornecedor deve enviar juntamente ao relatório dimensional um desenho  boleado (com dimensões numeradas) na mesma sequência das medições realizadas no relatório dimensional.
- Os números devem ser em ordem crescente numérica.
- Para novas avaliações deve ser mantida a mesma sequência (todas as normas e especificações devem ser numeradas).		- The supplier has to provide a stamped drawing in order to enable a clear allocation of the features to the measuring results in the measurement report.
- For this purpose features have to be numbered in ascending numerical order.
- The number assignment for each feature needs to be the same for follow up evaluations.		Revisado

		DB		Todas cotas, normas, especificações, notas, etc... de desenho estão boleadas.		All features, standards, specification, etc.. must be numbered in the drawing.		Revisado

		RD		CHECK-LIST DO APQP: Relatório Dimensional (RD)		CHECK-LIST OF APQP: Dimensional Report (RD)		Revisado

		RD		- Os resultados das avaliações dimensionais deverão ser registrados nos Formulários da STIHL. O fornecedor deve ter os resultados dimensionais para cada processo de fabricação individual, por exemplo, células ou linhas de produção, e todas as cavidades, moldes, padrões ou matrizes. Todas as cotas, normas e especificações de desenhos deverão ser dimensionadas e o instrumento utilizado para avaliação deverá ser mencionado conforme tabela "Messmittelcodes”. Se necessário o fornecedor pode adicionar linhas no relatório.
- Resultados fora do especificado devem ser destacados (vermelho) ou sublinhado.		- It is requested to use the included Excel sheet “STIHL Measurement Report”. Features such as the counting number of the stamped drawing, specified value, tolerance as well as the measured value must be indicated in this measurement report.  If required additional rows can be inserted even though the document is write protected. The number code for the measurement equipment used to measure each characteristic must be listed. The required measurement equipment codes are listed in the sheet “Messmittelcodes”.
- If results out of specification measured results must be highlighted (red) or underlined.		Revisado

		RD		Forneecedor deve preencher os campos do formulário. Exemplo: Código do item, descrição, resultados do valor medido, código do meio de medição (códigos listados na planilha Messmittelcodes), responsável e data.
Se houver dúvidas de como preencher este documento, o Guia do APQP pode ser utilizado como suporte.		Supplier must fill in template's fields. E.g.: Material Nr, description, results measured value, measuring instr. code (codes are listed in the sheet Messmittelcodes), responsable by samples evaluation and date.
If there are doubts how fill in supplier's fields in the document, the APQP Guide can be used as support.		Revisado

		RD		Resultados dimensionais devem ser submetidos para cada cavidade, molde, ferramenta, etc...		Dimensional results must be submited for each cavity, mold, tool, etc....		Revisado

		RD		Todas cotas, normas, especificações, notas, etc... boleadas no desenho devem ser avaliadas pelo fornecedor e disponibilizadas no relatório dimensional.'		All features, standards, specification, etc.. numbered in the drawing must be evaluated and available in the dimensional report.		Revisado

		RD		Todas as informações descritas no relatório devem estar em inglês.		All information described in the report must be on english language.		Revisado

		RM		CHECK-LIST DO APQP: Relatório de Material (RM)		CHECK-LIST OF APQP: Material Report (RM)		Revisado

		RM		- Relatórios e Certificados de avaliação de material devem ser enviados pelo fornecedor (análise de material, certificado ou similar) documentando a matéria-prima e/ou processos (tratamentos térmicos e tratamentos de superficiais).		- A detailed proof of conformity (material analysis, certificate or similar) documenting the used raw material or other processes (heat treatments and surface treatments) has also to be included with the sample part delivery.		Revisado

		RM		Fornecedor deve enviar o formulário (capa) com os resultados das avaliações de material  realizadas internamente, pelos subfornecedores ou realizadas por terceiros.		Supplier must send a template (cover sheet) with results of material evaluation made by themself, sub-supplier or external labs.		Revisado

		RM		Todos os campos principais (n° peça, descrição, revisão desenho, data, preparado por e aprovado por) devem ser considerados no formulário do Relatório de Material (RM).		All main fields (part number, description, drawing revision, date, prepared by and released by) must be considered in the Material Report (RM).		Revisado

		RM		Todos os certificados / resultados das avaliações de material devem ser enviados para STIHL. Exemplo: datasheet, análise de material, certificados, composição química, tratamento térmico, tratamento superficial ou similar.		All certificates / results of material evaluation must be sent to STIHL. E.g. datasheet, material analysis, certificate, heat treatments, surface treatments or similar		Revisado

		RM		Laboratório terceiros utilizados para ensaios/testes devem possuir certificação de laboratório de terceira parte.		External labs, used for material evaluation / tests must be certificated by labs of third part?		Revisado

		RM		Todas as informações descritas no relatório devem estar em inglês.		All information described in the report must be on english language.		Revisado

		FP		CHECK-LIST DO APQP: Diagrama de Fluxo de Processo (FP)		CHECK-LIST OF APQP: Process Flow Chart (FP)		Revisado

		FP		- Diagrama de Fluxo de Processo (FP) correspondente ao PFMEA & Plano de Controle
- A última revisão do manual da AIAG (Automotive Industry Action Group) pode ser utilizado como referencia.		- Process Flow Chart (FP) linked with PFMEA and Control Plan
- The latest revision of Manual`s AIAG (Automotive Industry Action Group) can be used as reference.		Revisado

		FP		Informações como n° peça, descrição, revisão, preparado por, data, aprovado por e time multifuncional devem ser considerados no Diagrama de Fluxo de Processo (FP).		Information as part number, description, revision, prepared by, date, released by and multifunctional team must be considered in the Process Flow Chart (FP).		Revisado

		FP		Todos as etapas de produção / processo devem estar identificadas e contempladas no Diagrama de Fluxo de Processo (FP).		All production and testing steps should be illustrated in the Process Flow Chart (FP).		Revisado

		FP		Diagrama de Fluxo de Processo (FP) deve descrever a movimentação de material "De / Para" durante o processo de manufatura.		Process Flow Chart (FP) should describe the movement (logistics) of the product including transportation and storage (i.e. interim storage).		Revisado

		FP		Diagrama de Fluxo de Processo (FP) deve corresponder ao PFMEA & Plano de Controle (operação a operação).		Process Flow Chart (FP) should be linked with PFMEA and Control Plan (step by step).		Revisado

		FP		Etapas e/ou operações que produzem as características funcionais e/ou criticas devem estar identificada no Diagrama de Fluxo de Processo (FP).		Steps / process / operation that produce functional / critical features should be identified in the Process Flow Chart (FP).		Revisado

		FP		Em caso de retrabalho e quedas, deve estar definido na sistemática do fornecedor que as peças devem retornar para a etapa de produção que garanta a qualidade do produto.		In case of rework and damages, should be defined in the systematic of supplier that parts must be returned to the production step that ensure the product quality.		Revisado

		FP		Serviços de terceirizados/quarterizados  (ex.:  matéria-prima, tratamento térmico, pintura, cromo, etc...) devem estar identificados no Diagrama de Fluxo de Processo (FP) assim como os nomes dos subfornecedores.		Does the Process Flow Chart (FP) contain all operations done at sub-suppliers including all parts purchased from sub-suppliers and are the names of these suppliers listed.		Revisado

		FP		Atividades de etiquetagem, embalagem e armazenamento devem estar identificadas e definidas.		Activities planned to labeling, packaging and storage should be identified and defined.		Revisado

		PF		CHECK-LIST DO APQP: FMEA de Processo - PFMEA (PF)		CHECK-LIST OF APQP: Process PFMEA - PFMEA (PF)		Revisado

		PF		- O FMEA pode ser realizado por família de produtos ou independentemente. 
- A última revisão do manual da AIAG (Automotive Industry Action Group) pode ser utilizado como referencia para definição da severidade, ocorrência e detecção.
- Para características funcionais a severidade deve ser ≥ 7.
- Para tomada de ações a STIHL considera:
       - NPR ≥ 100 para características funcionais / criticas e NPR ≥ 125 para características comuns;
       - Severidade ≥ 9 que represente risco a segurança e/ou às regulamentações governamentais		- The FMEA can be done by product family or independently. 
- The latest revision of Manual`s AIAG (Automotive Industry Action Group) can be used as reference to define the severity, occurrence and detection.
- For functional characteristics the severity must be ≥ 7.
- In order to aplly action STIHL Brazil considers:
       - RPN ≥ 100 for functional  / critical characteristics and RPN ≥ 125 for common characteristics.
       - Severity ≥ 9 that representing safety and / or government regulations.		Revisado

		PF		Campos n° peça, descrição, revisão, preparado por, data, aprovado por e time multifuncional devem ser considerados no formulário do PFMEA.		Fields as part number, description, revision, prepared by, date, released by and multifunctional team should be considered in the PFMEA template.		Revisado

		PF		Todas as etapas do processo devem ser avaliadas e consideradas (Ex.: etapas de processos externos, lavagem, transporte) e o PFMEA (PF) deve corresponder ao Diagrama de Fluxo de Processo (FP) - operação a operação e estas foram avaliadas.		All process steps should be listed and considered (i.e. also external process steps, washing of parts, transport) and PFMEA (PF) should be linked with Process Flow Chart (FP) - step by step and these operation were evaluated.		Revisado

		PF		Todas características criticas e funcionais devem ser identificadas e avaliadas no PFMEA		All funcional and critical features should be identified and evaluated in the PFMEA.		Revisado

		PF		PFMEA de peças similares devem ser levados em consideração.		PFMEA of similar parts should be taken into consideration		Revisado

		PF		PFMEA deve ser um documento vivo e todas informações devem ser levadas em consideração para elaboração. (Ex.: FMEA projeto, análise de viabilidade, problemas, reclamações, requisitos legais e de segurança...)		PFMEA shall be a life document and all information were taking into account. (E.g. design FMEA, feasibility commitment, problems, complains, legal requirements and security...)		Revisado

		PF		O critério de pontuação (severidade, ocorrência e detecção) deve estar conforme manual da AIAG (Automotive Industry Action Group) e/ou tabela STIHL. Ex.: detecção ≥ 7 quando for visual.		Scoring criteria (severity, occurrence and detection) should be according Manual`s AIAG (Automotive Industry Action Group) and / or STIHL table. E.g. detection scoring ≥ 7 when visual.		Revisado

		PF		Ações para NPR acima do estabelecido e Severidade ≥ 9 que represente risco a segurança e/ou às regulamentações governamentais devem estar definidas e serem acompanhadas.		Actions to the high RPN's and Severity  ≥ 9 that representing safety and / or government regulations should be defined and followed.		Revisado

		PC		CHECK-LIST DO APQP: Plano de Controle (PC)		CHECK-LIST OF APQP: Control Plan (PC)		Revisado

		PC		Plano de Controle (PC) deve corresponder ao Diagrama de Fluxo de Processo (FP) & PFMEA (operação a operação).		Control Plan (PC) should be linked with Process Flow Chart (FP) and PFMEA (step by step).		Revisado

		PC		Características funcionais e/ou criticas devem estar identificadas no Plano de Controle (PC).		Functional and/or critical features should be identified in the Control Plan (PC).		Revisado

		PC		Todos os meios de medição e/ou auxílios visuais devem estar disponiveis. Deve estar a identificação, a rastreabilidade metrológica e a data de vencimento da calibração e plano de calibração com frequência, validação e  registros definidos.		All measurement equipments and visual controls must be available and identified, visible identification, measurement traceability and date of calibration expiration and defined calibration plan includes defined frequency, validation and records.		Revisado

		PC		Inspeção da primeira e última peça produzida deve ser realizada e os os dados devem ser coletados e registrados.		Inspection of the first and last part produced should be done and data collected should be recorded?		Revisado

		PC		Inspeção de Layout deve estar documentado no minimo frequência mínima anual. (avaliação dimensional 100% e avaliação de material)		Lay-out inspection should be documented minimum with annual frequency. (dimensional evaluation 100% and material evaluation)		Revisado

		PC		Plano de reação definido quando uma não conformidade ou instabilidade no processo é detectada.		Reaction plan defined when a nonconformity or process instability is detected.		Revisado

		PC		Instruções de Trabalho e Planos de Controle para o operador, assim como instruções para setup adequadas ao processo produtivo devem estar disponiveis.		Work instructions and Control Plans for the operator, as well as adequate set up instructions for the productive process and records should be available.		Revisado

		PC		Plano de Inspeção de Recebimento deve estar definido para todos os itens e/ou serviços de subfornecedores (exemplo: matéria-prima, tratamento térmico, componentes)?		Incoming inspection shall be carried out for sub-suppliers and are all necessary inspection plans / measurement equipment available.		Revisado

		PC		Campos como n° peça, descrição, revisão, preparado por, data, aprovado por e time multifuncional devem ser considerados no formulário do Plano de Controle (PC).		Fields as part number, description, revision, prepared by, date, released by and multifunctional team should be considered in the Control Plan (PC).		Revisado

		MSA		CHECK-LIST DO APQP: Estudo de Análise do Sistema de Medição (MSA)		CHECK-LIST OF APQP: Measurement Systems Analysis (MSA)		Revisado

		MSA		Campos como "n° peça, descrição, data, aprovado por e número do equipamento" devem ser considerados no Estudo de Análise do Sistema de Medição (MSA).		Fields as "part number, description, date, released by and equipment number" should be considered in the Measurement Systems Analysis (MSA).		Revisado

		MSA		Estudo de Análise do Sistema de Medição (MSA) para todos os métodos e equipamentos de medição utilizados para avaliação de cotas críticas / funcionais ou definido de outra forma pela STIHL devem estar disponiveis e aprovados.		Measurement Capability Analysis (MSA) for all measurement methods and equipment used to measure critical / functional features or defined by specifics features by STIHL should be available and approved.		Revisado

		MSA		Se aplicável, devem ser utilizados para os estudos dos meios de medição por atributo amostras de peças "Boas" e "Ruins".		If applicable, should be used for attribute's Measurement Systems Analysis "Bad" and "Good" parts.		Revisado

		MFU		CHECK-LIST DO APQP: Estudo de Capabilidade de Máquinas (MFU)		CHECK-LIST OF APQP: Machine Capability Study (MFU)		Revisado

		MFU		- Dimensões funcionais, marcadas com "F" na terceira coluna do relatório dimensional, devem ser avaliadas em pelo menos 50 peças por cavidade ou cotas criticas acordadas com a STIHL		- Functional dimensions (marked with F in 3rd column of Dimensional Report) must be measured on at least 50 parts and if neccessary additional specifications as agreed with STIHL		Revisado

		MFU		Todos os campos devem ser preenchidos pelo fornecedor (Fornecedor, Código do item, Descrição, Data a avaliação, Resposnsável, Revisão do Desenho, Especificação e Descrição da Característica, Valor nominal, Limite superior, Limite inferior, Quantidade de amostras avaliadas, Equipamento de Medição utilizado, R&R do equipamento e Valor absorvido pelo meio medição)		All fields should be fill in by supplier. (Supplier name, Part Number, Description, Evaluation date, Responsable, Drawing revision, Caracteritic description and specification, Nominal Value, Upper Limit, Lower Limit, Qty samples, Measurement equipment, R&R measurement equipment, Absorved amount by the measuring equipment)		Revisado

		MFU		Amostras devem ser produzidas sob condições de produção em série (se não explique os motivos e as ações corretivas necessárias)		Samples shall be produced under serial production conditions (if not please explain deviations and the corrective action)		Revisado

		MFU		Amostra de n ≥ 50 peças por cavidade devem ser retiradas da produção e dimensões solicitadas devem ser avaliadas e documentadas no relatório STIHL.		Sample of n >= 50 parts per cavity should be taken from production and requested dimensions measured and documented at STIHL template.		Revisado

		MFU		Se os índices exigidos (Cm ≥ 2,00 e Cmk ≥ 1,67) não estiverem conforme solicitados, ações corretivas devem ser definidas e informadas.		If the requested variables (Cm >= 2,00 und Cmk >= 1,67) are not met were suitable corrective actions should be introduced and informed.		Revisado

		MV		CHECK-LIST DO APQP: Comparação dos Meios de Medição (MV)		CHECK-LIST OF APQP: Measurement Systems Correlation (MV)		Revisado

		MV		- Comparações dos meios de medições devem ser realizadas no processo inicial de avaliação de amostra se solicitados nos requisitos de APQP. 
- Os resultados e formulário devem ser submetidos em conjuntos com os documentos para a avaliação de amostras e as peças devem ser idendicadas individualemente.
- Correlações são necessárias para as dimensões funcionais ou cotas criticas acordadas com a STIHL. O método de medição utilizado precisa ser descrito em detalhe para cada característica, e se possível demonstrado por foto (s). 
- O uso de um equipamento de medição adequado (resolução, precisão) é obrigatório.		- The comparison measurement should be included in the initial sampling evaluation process if a comparison measurement is required based on the APQP requirements. 
- The results (worksheets) have to be submitted with the documents for the characteristic evaluation and parts must be identified individually.
- Comparison measurements are a requirement for functional / critical dimensions and if neccessary additional specifications as agreed with STIHL. The used measurement method needs to be described in detail for every characteristic if neccessary with pictures. 
- The usage of appropriate measurement equipment (resolution, accuracy) is mandatory		Revisado

		MV		Todos os campos devem ser preenchidos pelo fornecedor
(Descrição, Característica, Valor Nominal, Código, Limite inferior e superior, Data e Realizado por)		All fields shall be filled by supplier.
(Part Description, Character, Nominal Value, Part Number, Lower Limit, Upper Limit, Date and Signature)		Revisado

		MV		O fornecedor deve realizar a identificação e medição em 10 peças para estudo de correlação. As peças para estudo de correlação devem ser enviadas com as amostras para avaliação e em embalagens separadas.
(obrigatório para dimensões funcionais e/ou cotas criticas acordadas com a STIHL)		Supplier shall identify and measure 10 parts to measure comparation. Parts should be sent to STIHL with new part evaluation (adress: see purchase order for sample parts) and packed separatly.
(functional dimensions and if neccessary additional specifications as agreed with STIHL)		Revisado

		MV		Métodos e equipamentos de medição utilizados pelo Fornecedor devem estar descritos nos formulários e se necessários ilustrado através de figuras.		Measurement equipment used by Supplier to the comparison should be described in the form, if neccessary with pictures.		Revisado

		RAA		CHECK-LIST DO APQP: Relatório de Aprovação de Aparência (RAA)		CHECK-LIST OF APQP: Visual Report Evaluation (RAA)		Revisado

		RAA		Os campos do formulário devem ser preenchidos pelo fornecedor. (nome fornecedor, código do item, descrição (em inglês), revisão do desenho e número da NTB)		Fields from template should be fill by supplier. (supplier name, part number, description (english language), drawing revision and NTB number)		Revisado

		RAA		Todas as vistas da peça (geral view, front view, side view, up view e down view) devem estar disponíveis e aspectos visuais relevantes devem ser claramente descritos.		All view of parts (geral view, front view, side view, up view e down view) pictures should be available and relevants visual aspects shall be clearly described.		Revisado

		RAA		Quando aplicáveis, SWN STIHL devem ser consideradas.		When applied, SWN STIHL shall be considered.		Revisado

		RAA		Todas as informações descritas no relatório devem estar em inglês.		All information described in the report must be on english language.		Revisado

		EMB		CHECK-LIST DO APQP: Relatório de Embalagem (EMB)		CHECK-LIST OF APQP: Packaging Report (EMB)		Revisado

		EMB		Fornecedor deve enviar para a STIHL uma proposta de embalagem através do Relatório de Embalagem (EMB).
(FORMULÁRIO STIHL DEVE SER UTILIZADO)
- Fornecedor Nacional deve seguir as orientações do Manual de Fornecedores STIHL		Supplier shall send to STIHL a packaginfg proposal using Packaging Report (EMB)?
(STIHL TEMPLATE MUST BE USED)
- Local Supplier follows the orientation in the STIHL Supplier Manual		Revisado

		EMB		Fornecedor deve verifica se é necessário algum tipo de proteção especial como refrigeração ou proteção contra corrosão, atrito e avarias e informar no relatório (Ex: Plástico VCI, Papel VCI, Chapa de Polionda, Saco Plástico e outros). Se sim, identificar o que será utilizado.		Supplier shall verify if necessary special protection as cooled or to avoid damaged and corrosion and inform on the report in the template. (E.g. Plastic and paper VCI, layer protection, plastic bag and other). If yes, identify what will be used.		Revisado

		Check-List STIHL		CHECK-LIST DO APQP: Avaliação realizada pela STIHL		CHECK-LIST OF APQP: Evaluation released  by STIHL

		Check-List STIHL		Decisão da avaliação do APQP pela STIHL:		Decision of APQP evaluation at STIHL:

		Check-List STIHL		Aprovado		Approved:

		Check-List STIHL		Reprovado		Reproved

		Check-List STIHL		Data avaliação:		Evaluation Date:

		Check-List STIHL		Avaliado por:		Evaluated by:

		---		Informações complementares:		Additional information:

		---		Equipe multidisciplinar responsável pela resposta e avaliação do Check-List:		Participants:

		---		Responsável  pela resposta e avaliação do Check-List:		Signature of person in charge:

		---		Data da última revisão deste Check-List:		Date:

		---		Revisão deste Check-List:		Revision number:

		---		Observações Gerais		General Remarks

		---		Observações		Remarks

		---		Questões / Expectativas		Questions / Expectations

		---		Sim		Yes

		---		Não		No

		---		NR		NR

		---		Avaliação
STIHL		STIHL
Evaluation

		---		Avaliação 
Fornecedor		Supplier 
Evaluation

		---		Aprovado		Approved

		---		Reprovado		Reproved

		---		Status da Avaliação do Check-List:		Status of Check-List Evaluation:

		---		"Questões / Expectativas" reprovadas pela STIHL devem ser revisadas pelo fornecedor
(Verificar feedback no campo "Observações")		"Questions / Expectations" reproved by STIHL must be revised by Supplier
(See feedback in the colum "Remarks")

		---		Aguarda Avaliação STIHL		Waiting STIHL Evaluation

		PFU		CHECK-LIST DO APQP: Estudo de Capabilidade de Processo (PFU)		CHECK-LIST OF APQP: Process Capability Study (PFU)		Revisado

		PFU		- Dimensões funcionais, marcadas com "F" na terceira coluna do relatório dimensional devem ser avaliadas por cavidade ou cotas criticas acordadas com a STIHL		- Functional dimensions (marked with F in 3rd column of Dimensional Report) must be measured  and if neccessary additional specifications as agreed with STIHL		Revisado

		PFU		- Os resultados das avaliações deverão ser registrados nos Formulários da STIHL.		- Results shall be included in the template “STIHL Measurement Report”		Revisado

		PFU		Todos os campos foram preenchidos pelo fornecedor? 
(Fornecedor, Código do item, Descrição, Data a avaliação, Responsável, Revisão do Desenho, Especificação e Descrição da Característica, Valor nominal, Limite superior, Limite inferior, Quantidade de amostras avaliadas, Equipamento de Medição utilizado, R&R do equipamento e Valor absorvido pelo meio medição)		Are filled in by supplier following template's fields?
(Supplier name, Part Number, Description, Evaluation date, Responsable, Drawing revision, Caracteritic description and specification, Nominal Value, Upper Limit, Lower Limit, Qty samples, Measurement equipment, R&R measurement equipment, Absorved amount by the measuring equipment)		Revisado

		PFU		Devem ser produzidas sob condições de produção em série (se não explique os motivos e as ações corretivas necessárias)		Shall be produced under serial production conditions (if not please explain deviations and the corrective action)		Revisado

		PFU		Se os índices exigidos (Pp ≥ 1,67 e Ppk ≥ 1,33) não estiverem conforme solicitados, ações corretivas serão realizadas.		If the requested variables (Pp >= 1,67 and Ppk >= 1,33) are not met were suitable corrective actions introduces.		Revisado

		Check-List STIHL		- Documentação solicitada pela STIHL e submetida pelo fornecedor está conforme requisitos do "APQP Check-List" e "Company and Process Info" preenchidos pelo fornecedor?		- Documentation required by STIHL and submitted by Supplier is according "APQP Check-List" and "Company and Process Info" shall be fill in by supplier?		OK

		Check-List STIHL		Avaliação do APQP pelo Fornecedor:		APQP evaluation at Supplier:		OK

		Check-List STIHL		Sim		Yes		OK

		Check-List STIHL		Não		No		OK

		Check-List STIHL		Data:		Date:		OK

		Check-List STIHL		Avaliado por:		Evaluated by:		OK








Overview

		Overview Estudo de Capabilidade Curto (MFU)
Overview Short Term Capability Study (MFU)

				Nome do fornecedor / Supplier name:

				Código do item / Part Number:

				Descrição da peça / Description:

				Data avaliação / Evaluation date:

				Responsável / Responsable:

				Revisão do desenho / Drawing revision:

		Nr.		Descrição da Caracteristica e Especificação
Caracteritic description and specification		Low Limit
Limite Inferior		Nominal		Up Limit
Limite Superior		Qtd amostras
Qty samples		Média
Average		Desvio
Deviation
(S)		Cm		Cmk		Observations and action plan
Observações e Plano de ação		Resp.		Data conclusão
Date to finish		Grenze cp		Grenze cpk		Bezeichnung Achsenbeschriftung

																																		0.00		0.00

																																		0.00		0.00

																																		0.00		0.00

																												1.67		1.33		0.00		0.00		0.00

																												1.67		1.33		0.00		0.00		0.00

																												1.67		1.33		0.00		0.00		0.00

																																		0.00		0.00

																																		0.00		0.00

																																		0.00		0.00

																																		0.00		0.00
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Cota (BI-LATERAL)

		Análise de Dados
Evaluation Data																												Requesting a deviation

		Código do item
Part Number:				0								Instrumento de medição:
Measurement equipment:																Quando não houver possibilidade de tomar ações para atender Cm e/ou Cmk, o fornecedor deve informar nova especificação necessária e sempre considerar que o valor nominal deve ser mantido. Preencher somente os campos em azul

		Descrição:
Description:				0								R&R do meio de medição:
R&R measurement equipment:

		Data:
Date		12/31/99										Valor absorvido pelo meio medição:
Absorved amount by the measuring equipment:																When isn’t possible to introduce a action plan to attend the Cm and/or Cmk, the supplier must inform the new necessary specification and always must keep the nominal specification. Fill in only blue fields.

		Descrição da Caracteristica e Especificação
Caracteritic description and specification												Limite Inferior
Low Limit		Tol. Inf.
Lower tol		Nominal		Tol. Sup.
Upper tol		Limite Superior
Upper Limit								Limite Inferior
Low Limit		Tol. Inf.
Lower tol		Nominal		Tol. Sup.
Upper tol		Limite Superior
Upper Limit

														0.00								0.00								0.00				0.00				0.00																								LI		LS		N				LI		LS

		Peça
Part		Verificado
Results								SETUP		Data
Date		Ordem Prod.
Production Order						n		0																																				1		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		1																				Média/Average		0.000																																				2		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		2																				s		0.000																																				3		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		3										1																																																4		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		4																				Média + 3s		0.000																																				5		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		5																				Média - 3s		0.000																																				6		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		6																																																										7		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		7																				Cm		0.00						Cm		0.00																												8		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		8																				Cmk		0.00						Cmk		0.00																												9		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		9																																																										10		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		10																				% fora (out spec.)		0.00%						% fora (out spec.)		0.00%																												11		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		11																																																										12		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		12																																																										13		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		13																																																										14		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		14																																																										15		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		15																																																										16		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		16																																																										17		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		17																																																										18		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		18																																																										19		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		19																																																										20		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		20																																																										21		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		21																																																										22		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		22																																																										23		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		23																																																										24		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		24																																																										25		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		25																																																										26		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		26																																																										27		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		27																																																										28		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		28																																																										29		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		29																																																										30		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		30																																																										31		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		31																																																										32		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		32																																																										33		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		33																																																										34		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		34																																																										35		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		35																																																										36		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		36																																																										37		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		37																																																										38		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		38																																																										39		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		39																																																										40		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		40																																																										41		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		41																																																										42		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		42																																																										43		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		43																																																										44		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		44																																																										45		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		45																																																										46		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		46																																																										47		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		47																																																										48		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		48																																																										49		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		49																																																										50		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		50																																																										51		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00
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		Análise de Dados
Evaluation Data																												Requesting a deviation

		Código do item
Part Number:				0								Instrumento de medição:
Measurement equipment:																Quando não houver possibilidade de tomar ações para atender Cp e/ou Cmk, o fornecedor deve informar nova especificação necessária e sempre considerar que o valor nominal deve ser mantido. Preencher somente os campos em azul

		Descrição:
Description:				0								R&R do meio de medição:
R&R measurement equipment:

		Data:
Date		12/31/99										Valor absorvido pelo meio medição:
Absorved amount by the measuring equipment:																When isn’t possible to introduce a action plan to attend the Cp and/or Cmk, the supplier must inform the new necessary specification and always must keep the nominal specification. Fill in only blue fields.

		Descrição da Caracteristica e Especificação
Caracteritic description and specification																				Limite Superior
Upper Limit								Limite Superior
Upper Limit

																																																														LS				LS

		Peça
Part		Verificado
Results								SETUP		Data
Date		Ordem Prod.
Production Order						n		0																																				1		0.000				0.00

		1																				Média/Average		0.000																																				2		0.000				0.00

		2																				s		0.000																																				3		0.000				0.00

		3										1																																																4		0.000				0.00

		4																				Média + 3s		0.000																																				5		0.000				0.00

		5																				Média - 3s		0.000																																				6		0.000				0.00

		6																																																										7		0.000				0.00

		7																																																										8		0.000				0.00

		8																				Cmk		0.00						Cmk																														9		0.000				0.00

		9																																																										10		0.000				0.00

		10																				% fora (out spec.)		0						% fora (out spec.)		0																												11		0.000				0.00

		11																																																										12		0.000				0.00

		12																																																										13		0.000				0.00

		13																																																										14		0.000				0.00

		14																																																										15		0.000				0.00

		15																																																										16		0.000				0.00

		16																																																										17		0.000				0.00

		17																																																										18		0.000				0.00

		18																																																										19		0.000				0.00

		19																																																										20		0.000				0.00

		20																																																										21		0.000				0.00

		21																																																										22		0.000				0.00

		22																																																										23		0.000				0.00

		23																																																										24		0.000				0.00

		24																																																										25		0.000				0.00

		25																																																										26		0.000				0.00

		26																																																										27		0.000				0.00

		27																																																										28		0.000				0.00

		28																																																										29		0.000				0.00

		29																																																										30		0.000				0.00

		30																																																										31		0.000				0.00

		31																																																										32		0.000				0.00

		32																																																										33		0.000				0.00

		33																																																										34		0.000				0.00

		34																																																										35		0.000				0.00

		35																																																										36		0.000				0.00

		36																																																										37		0.000				0.00

		37																																																										38		0.000				0.00

		38																																																										39		0.000				0.00

		39																																																										40		0.000				0.00

		40																																																										41		0.000				0.00

		41																																																										42		0.000				0.00

		42																																																										43		0.000				0.00

		43																																																										44		0.000				0.00

		44																																																										45		0.000				0.00

		45																																																										46		0.000				0.00

		46																																																										47		0.000				0.00

		47																																																										48		0.000				0.00

		48																																																										49		0.000				0.00

		49																																																										50		0.000				0.00

		50																																																										51		0.000				0.00
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		Análise de Dados
Evaluation Data																												Requesting a deviation

		Código do item
Part Number:				0								Instrumento de medição:
Measurement equipment:																Quando não houver possibilidade de tomar ações para atender Cp e/ou Cmk, o fornecedor deve informar nova especificação necessária e sempre considerar que o valor nominal deve ser mantido. Preencher somente os campos em azul

		Descrição:
Description:				0								R&R do meio de medição:
R&R measurement equipment:

		Data:
Date		12/31/99										Valor absorvido pelo meio medição:
Absorved amount by the measuring equipment:																When isn’t possible to introduce a action plan to attend the Cp and/or Cmk, the supplier must inform the new necessary specification and always must keep the nominal specification. Fill in only blue fields.

		Descrição da Caracteristica e Especificação
Caracteritic description and specification																				Limite Inferior
Low Limit								Limite Inferior
Low Limit

																																																														LI				LI

		Peça
Part		Verificado
Results								SETUP		Data
Date		Ordem Prod.
Production Order						n		0																																				1		0.000				0.00

		1																				Média/Average		0.000																																				2		0.000				0.00

		2																				s		0.000																																				3		0.000				0.00

		3										1																																																4		0.000				0.00

		4																				Média + 3s		0.000																																				5		0.000				0.00

		5																				Média - 3s		0.000																																				6		0.000				0.00

		6																																																										7		0.000				0.00

		7																																																										8		0.000				0.00

		8																				Cmk		0.00						Cmk		0.00																												9		0.000				0.00

		9																																																										10		0.000				0.00

		10																				% fora (out spec.)		0.00%						% fora (out spec.)		0																												11		0.000				0.00

		11																																																										12		0.000				0.00

		12																																																										13		0.000				0.00

		13																																																										14		0.000				0.00

		14																																																										15		0.000				0.00

		15																																																										16		0.000				0.00

		16																																																										17		0.000				0.00

		17																																																										18		0.000				0.00

		18																																																										19		0.000				0.00

		19																																																										20		0.000				0.00

		20																																																										21		0.000				0.00

		21																																																										22		0.000				0.00

		22																																																										23		0.000				0.00

		23																																																										24		0.000				0.00

		24																																																										25		0.000				0.00

		25																																																										26		0.000				0.00

		26																																																										27		0.000				0.00

		27																																																										28		0.000				0.00

		28																																																										29		0.000				0.00

		29																																																										30		0.000				0.00

		30																																																										31		0.000				0.00

		31																																																										32		0.000				0.00

		32																																																										33		0.000				0.00

		33																																																										34		0.000				0.00

		34																																																										35		0.000				0.00

		35																																																										36		0.000				0.00

		36																																																										37		0.000				0.00

		37																																																										38		0.000				0.00

		38																																																										39		0.000				0.00

		39																																																										40		0.000				0.00

		40																																																										41		0.000				0.00

		41																																																										42		0.000				0.00

		42																																																										43		0.000				0.00

		43																																																										44		0.000				0.00

		44																																																										45		0.000				0.00

		45																																																										46		0.000				0.00

		46																																																										47		0.000				0.00

		47																																																										48		0.000				0.00

		48																																																										49		0.000				0.00

		49																																																										50		0.000				0.00

		50																																																										51		0.000				0.00
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Geral View

		Relatório de Aprovação de Aparência (RAA)
Visual Report

				Nome do fornecedor / Supplier name:

				Código do item / Part Number:

				Descrição da peça / Description:

				Revisão do desenho / Drawing revision:

				NTB:

		Projeção/Projektion/Projection (PICTURES)

		Observações/Bemerkungen/Comments:
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Front View

		Relatório de Aprovação de Aparência (RAA)
Visual Report

				Nome do fornecedor / Supplier name:		0

				Código do item / Part Number:		0

				Descrição da peça / Description:		0

				Revisão do desenho / Drawing revision:		0

				NTB:		0

		Vista Frontal/Frontansicht/Front View (PICTURES)

		Observações/Bemerkungen/Comments:
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Side View

		Relatório de Aprovação de Aparência (RAA)
Visual Report

				Nome do fornecedor / Supplier name:		0

				Código do item / Part Number:		0

				Descrição da peça / Description:		0

				Revisão do desenho / Drawing revision:		0

				NTB:		0

		Vista Lateral/Seitenansicht/Side View - right and left (PICTURES)

		Observações/Bemerkungen/Comments:
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Up View

		Relatório de Aprovação de Aparência (RAA)
Visual Report

				Nome do fornecedor / Supplier name:		0

				Código do item / Part Number:		0

				Descrição da peça / Description:		0

				Revisão do desenho / Drawing revision:		0

				NTB:		0

		Vista Superior/Überblick/Upper view (PICTURES)

		Observações/Bemerkungen/Comments:
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Down View

		Relatório de Aprovação de Aparência (RAA)
Visual Report

				Nome do fornecedor / Supplier name:		0

				Código do item / Part Number:		0

				Descrição da peça / Description:		0

				Revisão do desenho / Drawing revision:		0

				NTB:		0

		Vista Inferior/Überblick/Down view (PICTURES)

		Observações/Bemerkungen/Comments:
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Formulario_Fornecedor

		

		Formulário para Propostas e Aprovações de Embalagens

																																																																																																																																																																																														Data:

		Dados Fornecedor																																																																																		Contato Fornecedor

		Fornecedor:						XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX																																																																												Nome:																						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

		Cidade:						XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX																																																																												Função:																						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

		País/UF:						XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX																																																																												E-mail																						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

		Código STIHL						XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX																																																																												Telefone:																						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

		Dados Técnicos do Material

		Códido do material STIHL:												xxxx-xxx-xxxx-x																																																																						Descrição:																						xxxxxxxxx

		Peso unitario da peça:								x,xxx				Kg																																																																						N° de peças por caixa:																																								x.xx										Pc

		Dados Técnicos das Embalagens

		Tipo de Palete:								xxxxxxxxxxxxxxxxx																				Dimensões do Palete:																																										C_x										xxx mm																L_x										xxx mm														A_x										xxx mm														Peso do Palete:																																										xx														Kg

		Tipo de Caixa:								xxxxxxxxxxxxxxxxx																				Dimensões da Caixa:																																										C_x										xxx mm																L_x										xxx mm														A_x										xxx mm														Peso da Caixa:																																										x,xx														Kg

		Tipo de Proteção Int.								xxxxxxxxxxxxxxxxx																				Dimensões da Prot.Int.:																																										C_x										xxx mm																L_x										xxx mm														A_x										N/A

		Tipo de Tampa:								xxxxxxxxxxxxxxxxx																				Dimensões da Tampa:																																										C_x										xxx mm																L_x										xxx mm														A_x										xxx mm														Tampa Fixa?																																										Sim:												X										Não:

		Fotos da Embalagem

				INTERNA (Com peça)																																				EXTERNA																																																																																																														ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO

		OBRIGATÓRIO																																								OBRIGATÓRIO																																																																																																														OBRIGATÓRIO

				OBSERVAÇÕES GERAIS:

		Aprovação STIHL

		LOGÍSTICA																																																																																		QUALIDADE

		Nome:						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx																																																																												Nome:																						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

		Função:						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx																																																																												Função:																						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

		E-mail:						xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx																																																																												E-mail:																						xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx

		Telefone						(xx) xxxx-xxx																																																																												Telefone																						(xx) xxxx-xxx

		APROVADO:																																																																																		APROVADO:

		REPROVADO:						Motivo:																																																																												REPROVADO:																												Motivo:
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X

X

English

Português



Formulas

		

		Português		Ingles		Formulario				Inglês		2

		Fornecedor:		Supplier:		Fornecedor:				Português

		Cidade:		City:		Cidade:

		País/UF:		Contry:		País/UF:

		Código STIHL		Code STIHL:		Código STIHL

		Nome:		Name:		Nome:

		Função:		Function:		Função:

		E-mail:		E-mail:		E-mail:

		Telefone:		Phone:		Telefone:

		Códido do material STIHL:		Part Number STIHL:		Códido do material STIHL:

		Peso unitario da peça:		Weight unitary part:		Peso unitario da peça:

		Descrição:		Description:		Descrição:

		N° de peças por caixa:		Quant. Parts per pack:		N° de peças por caixa:

		Tipo de Palete:		Type of Pallet:		Tipo de Palete:

		Tipo de Caixa:		Type of pack:		Tipo de Caixa:

		Tipo de Prot. Int.		Internal protection (type):		Tipo de Prot. Int.

		Tipo de Tampa:		Type of cover:		Tipo de Tampa:

		Dimensões do Palete:		Measures of pallet:		Dimensões do Palete:

		Dimensões da Caixa:		Measures of pack:		Dimensões da Caixa:

		Dimensões da Prot.Int.:		Measures of Internal protection		Dimensões da Prot.Int.:

		Dimensões da Tampa:		Dimensions of cover:		Dimensões da Tampa:

		Peso do Palete:		Weight Pallet(empty):		Peso do Palete:

		Peso da Caixa:		Weight of pack(empty):		Peso da Caixa:

		Tampa Fixa?		Fixed cover?		Tampa Fixa?

		Sim:		Yes:		Sim:

		Não:		Not:		Não:

		OBSERVAÇÕES GERAIS:		GENERAL COMMENTS:		OBSERVAÇÕES GERAIS:

		LOGÍSTICA		LOGISTICS		LOGÍSTICA

		QUALIDADE		QUALITY		QUALIDADE

		Nome:		Name:		Nome:

		Função:		Function:		Função:

		E-mail:		E-mail:		E-mail:

		Telefone		Phone:		Telefone

		APROVADO:		APPROVED:		APROVADO:

		REPROVADO:		REPROVED:		REPROVADO:

		Motivo:		Reason:		Motivo:

		Formulário para Propostas e Aprovações de Embalagens		Form for Proposals and Approvals Packaging		Formulário para Propostas e Aprovações de Embalagens

		Dados Fornecedor		Suppliers Data		Dados Fornecedor

		Contato Fornecedor		Contact Supplier		Contato Fornecedor

		Dados Técnicos do Material		Technical informations / Data of Material		Dados Técnicos do Material

		Dados Técnicos das Embalagens		Technical Specifications of Packaging		Dados Técnicos das Embalagens

		Fotos da Embalagem		Photos Package		Fotos da Embalagem

		INTERNA (Com peça)		INTERNAL (With piece)		INTERNA (Com peça)

		EXTERNA		EXTERNAL		EXTERNA

		ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO		IDENTIFICATION TAG / LABEL		ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO

		Aprovação STIHL		Approval STIHL		Aprovação STIHL

		OBRIGATÓRIO		MANDATORY		OBRIGATÓRIO

		Data:		Date:		Data:



Formula ( Não Alterar)

Formula ( Não Alterar)

Formula ( Não Alterar)

Formula ( Não Alterar)

Formula ( Não Alterar)

Formula ( Não Alterar)

Formula ( Não Alterar)

Formula ( Não Alterar)

Formula ( Não Alterar)

Formula ( Não Alterar)

Formula ( Não Alterar)

Formula ( Não Alterar)

Formula ( Não Alterar)

Formula ( Não Alterar)

Formula ( Não Alterar)

Formula ( Não Alterar)

Formula ( Não Alterar)

Formula ( Não Alterar)

Formula ( Não Alterar)

Formula ( Não Alterar)

Formula ( Não Alterar)

Formula ( Não Alterar)

Formula ( Não Alterar)

Formula ( Não Alterar)

Formula ( Não Alterar)

Formula ( Não Alterar)

Formula ( Não Alterar)

Formula ( Não Alterar)

Formula ( Não Alterar)

Formula ( Não Alterar)

Formula ( Não Alterar):

Formula ( Não Alterar):

Formula ( Não Alterar)

Formula ( Não Alterar)

Formula ( Não Alterar)

Formula ( Não Alterar)

Formula ( Não Alterar)

Formula ( Não Alterar)

Formula ( Não Alterar)

Formula ( Não Alterar)

Formula ( Não Alterar)

Formula ( Não Alterar)

Formula ( Não Alterar)

Formula ( Não Alterar)

Formula ( Não Alterar)










Overview

		Overview Estudo de Capabilidade Longa (PFU)
Overview Long Term Capability Study (PFU)

				Nome do fornecedor / Supplier name:

				Código do item / Part Number:

				Descrição da peça / Description:

				Periodo da avaliação de / Evaluation time of:				até/unitl

				Responsável / Responsable:

				Revisão do desenho / Drawing revision:

		Nr.		Descrição da Caracteristica e Especificação
Caracteritic description and specification		Low Limit
Limite Inferior		Nominal		Up Limit
Limite Superior		Qtd amostras
Qty samples		Média
Average		Desvio
Deviation
(S)		Pp		Ppk		Observations and action plan
Observações e Plano de ação		Resp.		Data conclusão
Date to finish		Grenze Pp		Grenze Ppk		Bezeichnung Achsenbeschriftung

																																		0.00

																																		0.00

																																		0.00

																												1.67		1.33		0.00		0.00

																												1.67		1.33		0.00		0.00

																												1.67		1.33		0.00		0.00

																																		0.00

																																		0.00

																																		0.00

																																		0.00
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Cota (BI-LATERAL)

		Análise de Dados
Evaluation Data																												Requesting a deviation

		Código do item
Part Number:				0								Instrumento de medição:
Measurement equipment:																Quando não houver possibilidade de tomar ações para atender Pp e/ou Ppk, o fornecedor deve informar nova especificação necessária e sempre considerar que o valor nominal deve ser mantido. Preencher somente os campos em azul

		Descrição:
Description:				0								R&R do meio de medição:
R&R measurement equipment:

		Data:
Date		12/31/99		até
unitl				12/31/99				Valor absorvido pelo meio medição:
Absorved amount by the measuring equipment:																When isn’t possible to introduce a action plan to attend the Pp and/or Ppk, the supplier must inform the new necessary specification and always must keep the nominal specification. Fill in only blue fields.

		Descrição da Caracteristica e Especificação
Caracteritic description and specification												Limite Inferior
Low Limit		Tol. Inf.
Lower tol		Nominal		Tol. Sup.
Upper tol		Limite Superior
Upper Limit								Limite Inferior
Low Limit		Tol. Inf.
Lower tol		Nominal		Tol. Sup.
Upper tol		Limite Superior
Upper Limit

														0.00								0.00								0.00				0.00				0.00																								LI		LS		N				LI		LS

		Peça
Part		Verificado
Results								SETUP		Data
Date		Ordem Prod.
Production Order						n		0																																				1		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		1																				Média/Average		0.000																																				2		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		2																				s		0.000																																				3		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		3										1																																																4		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		4																				Média + 3s		0.000																																				5		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		5										2										Média - 3s		0.000																																				6		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		6																																																										7		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		7										3										Pp		0.00						Pp		0.00																												8		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		8																				Ppk		0.00						Ppk		0.00																												9		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		9																																																										10		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		10																				% fora (out spec.)		0.00%						% fora (out spec.)		0.00%																												11		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		11																																																										12		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		12																																																										13		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		13																																																										14		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		14																																																										15		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		15																																																										16		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		16																																																										17		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		17																																																										18		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		18																																																										19		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		19																																																										20		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		20																																																										21		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		21																																																										22		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		22																																																										23		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		23																																																										24		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		24																																																										25		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		25																																																										26		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		26																																																										27		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		27																																																										28		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		28																																																										29		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		29																																																										30		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		30																																																										31		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		31																																																										32		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		32																																																										33		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		33																																																										34		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		34																																																										35		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		35																																																										36		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		36																																																										37		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		37																																																										38		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		38																																																										39		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		39																																																										40		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		40																																																										41		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		41																																																										42		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		42																																																										43		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		43																																																										44		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		44																																																										45		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		45																																																										46		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		46																																																										47		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		47																																																										48		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		48																																																										49		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		49																																																										50		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		50																																																										51		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		51																																																										52		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		52																																																										53		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		53																																																										54		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		54																																																										55		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		55																																																										56		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		56																																																										57		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		57																																																										58		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		58																																																										59		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		59																																																										60		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		60																																																										61		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		61																																																										62		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		62																																																										63		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		63																																																										64		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		64																																																										65		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		65																																																										66		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		66																																																										67		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		67																																																										68		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		68																																																										69		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		69																																																										70		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		70																																																										71		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		71																																																										72		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		72																																																										73		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		73																																																										74		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		74																																																										75		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		75																																																										76		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		76																																																										77		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		77																																																										78		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		78																																																										79		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		79																																																										80		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		80																																																										81		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		81																																																										82		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		82																																																										83		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		83																																																										84		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		84																																																										85		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		85																																																										86		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		86																																																										87		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		87																																																										88		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		88																																																										89		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		89																																																										90		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		90																																																										91		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		91																																																										92		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		92																																																										93		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		93																																																										94		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		94																																																										95		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		95																																																										96		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		96																																																										97		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		97																																																										98		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		98																																																										99		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		99																																																										100		0.000		0.000		0.000				0.00		0.00

		100
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		Análise de Dados
Evaluation Data																												Requesting a deviation

		Código do item
Part Number:				0								Instrumento de medição:
Measurement equipment:																Quando não houver possibilidade de tomar ações para atender Cp e/ou Ppk, o fornecedor deve informar nova especificação necessária e sempre considerar que o valor nominal deve ser mantido. Preencher somente os campos em azul

		Descrição:
Description:				0								R&R do meio de medição:
R&R measurement equipment:

		Data:
Date		12/31/99		até
unitl				12/31/99				Valor absorvido pelo meio medição:
Absorved amount by the measuring equipment:																When isn’t possible to introduce a action plan to attend the Cp and/or Ppk, the supplier must inform the new necessary specification and always must keep the nominal specification. Fill in only blue fields.

		Descrição da Caracteristica e Especificação
Caracteritic description and specification																				Limite Superior
Upper Limit								Limite Superior
Upper Limit

																																																														LS				LS

		Peça
Part		Verificado
Results								SETUP		Data
Date		Ordem Prod.
Production Order						n		0																																				1		0.000				0.00

		1																				Média/Average		0.000																																				2		0.000				0.00

		2																				s		0.000																																				3		0.000				0.00

		3										1																																																4		0.000				0.00

		4																				Média + 3s		0.000																																				5		0.000				0.00

		5										2										Média - 3s		0.000																																				6		0.000				0.00

		6																																																										7		0.000				0.00

		7										3																																																8		0.000				0.00

		8																				Ppk		0.00						Ppk		0.00																												9		0.000				0.00

		9																																																										10		0.000				0.00

		10																				% fora (out spec.)		0						% fora (out spec.)		0.00%																												11		0.000				0.00

		11																																																										12		0.000				0.00

		12																																																										13		0.000				0.00

		13																																																										14		0.000				0.00

		14																																																										15		0.000				0.00

		15																																																										16		0.000				0.00

		16																																																										17		0.000				0.00

		17																																																										18		0.000				0.00

		18																																																										19		0.000				0.00

		19																																																										20		0.000				0.00

		20																																																										21		0.000				0.00

		21																																																										22		0.000				0.00

		22																																																										23		0.000				0.00

		23																																																										24		0.000				0.00

		24																																																										25		0.000				0.00

		25																																																										26		0.000				0.00

		26																																																										27		0.000				0.00

		27																																																										28		0.000				0.00

		28																																																										29		0.000				0.00

		29																																																										30		0.000				0.00

		30																																																										31		0.000				0.00

		31																																																										32		0.000				0.00

		32																																																										33		0.000				0.00

		33																																																										34		0.000				0.00

		34																																																										35		0.000				0.00

		35																																																										36		0.000				0.00

		36																																																										37		0.000				0.00

		37																																																										38		0.000				0.00

		38																																																										39		0.000				0.00

		39																																																										40		0.000				0.00

		40																																																										41		0.000				0.00

		41																																																										42		0.000				0.00

		42																																																										43		0.000				0.00

		43																																																										44		0.000				0.00

		44																																																										45		0.000				0.00

		45																																																										46		0.000				0.00

		46																																																										47		0.000				0.00

		47																																																										48		0.000				0.00

		48																																																										49		0.000				0.00

		49																																																										50		0.000				0.00

		50																																																										51		0.000				0.00

		51																																																										52		0.000				0.00

		52																																																										53		0.000				0.00

		53																																																										54		0.000				0.00

		54																																																										55		0.000				0.00

		55																																																										56		0.000				0.00

		56																																																										57		0.000				0.00

		57																																																										58		0.000				0.00

		58																																																										59		0.000				0.00

		59																																																										60		0.000				0.00

		60																																																										61		0.000				0.00

		61																																																										62		0.000				0.00

		62																																																										63		0.000				0.00

		63																																																										64		0.000				0.00

		64																																																										65		0.000				0.00

		65																																																										66		0.000				0.00

		66																																																										67		0.000				0.00

		67																																																										68		0.000				0.00

		68																																																										69		0.000				0.00

		69																																																										70		0.000				0.00

		70																																																										71		0.000				0.00

		71																																																										72		0.000				0.00

		72																																																										73		0.000				0.00

		73																																																										74		0.000				0.00

		74																																																										75		0.000				0.00

		75																																																										76		0.000				0.00

		76																																																										77		0.000				0.00

		77																																																										78		0.000				0.00

		78																																																										79		0.000				0.00

		79																																																										80		0.000				0.00

		80																																																										81		0.000				0.00

		81																																																										82		0.000				0.00

		82																																																										83		0.000				0.00

		83																																																										84		0.000				0.00

		84																																																										85		0.000				0.00

		85																																																										86		0.000				0.00

		86																																																										87		0.000				0.00

		87																																																										88		0.000				0.00

		88																																																										89		0.000				0.00

		89																																																										90		0.000				0.00

		90																																																										91		0.000				0.00

		91																																																										92		0.000				0.00

		92																																																										93		0.000				0.00

		93																																																										94		0.000				0.00

		94																																																										95		0.000				0.00

		95																																																										96		0.000				0.00

		96																																																										97		0.000				0.00

		97																																																										98		0.000				0.00

		98																																																										99		0.000				0.00

		99																																																										100		0.000				0.00

		100
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		Análise de Dados
Evaluation Data																												Requesting a deviation

		Código do item
Part Number:				0								Instrumento de medição:
Measurement equipment:																Quando não houver possibilidade de tomar ações para atender Cp e/ou Ppk, o fornecedor deve informar nova especificação necessária e sempre considerar que o valor nominal deve ser mantido. Preencher somente os campos em azul

		Descrição:
Description:				0								R&R do meio de medição:
R&R measurement equipment:

		Data:
Date		12/31/99		até
unitl				12/31/99				Valor absorvido pelo meio medição:
Absorved amount by the measuring equipment:																When isn’t possible to introduce a action plan to attend the Cp and/or Ppk, the supplier must inform the new necessary specification and always must keep the nominal specification. Fill in only blue fields.

		Descrição da Caracteristica e Especificação
Caracteritic description and specification																				Limite Inferior
Low Limit								Limite Inferior
Low Limit

																														0.00																																LI				LI

		Peça
Part		Verificado
Results								SETUP		Data
Date		Ordem Prod.
Production Order						n		0																																				1		0.000				0.00

		1																				Média/Average		0.000																																				2		0.000				0.00

		2																				s		0.000																																				3		0.000				0.00

		3										1																																																4		0.000				0.00

		4																				Média + 3s		0.000																																				5		0.000				0.00

		5										2										Média - 3s		0.000																																				6		0.000				0.00

		6																																																										7		0.000				0.00

		7										3																																																8		0.000				0.00

		8																				Ppk		0.00						Ppk		0.00																												9		0.000				0.00

		9																																																										10		0.000				0.00

		10																				% fora (out spec.)		0						% fora (out spec.)		0.00%																												11		0.000				0.00

		11																																																										12		0.000				0.00

		12																																																										13		0.000				0.00

		13																																																										14		0.000				0.00

		14																																																										15		0.000				0.00

		15																																																										16		0.000				0.00

		16																																																										17		0.000				0.00

		17																																																										18		0.000				0.00

		18																																																										19		0.000				0.00

		19																																																										20		0.000				0.00

		20																																																										21		0.000				0.00

		21																																																										22		0.000				0.00

		22																																																										23		0.000				0.00

		23																																																										24		0.000				0.00

		24																																																										25		0.000				0.00

		25																																																										26		0.000				0.00

		26																																																										27		0.000				0.00

		27																																																										28		0.000				0.00

		28																																																										29		0.000				0.00

		29																																																										30		0.000				0.00

		30																																																										31		0.000				0.00

		31																																																										32		0.000				0.00

		32																																																										33		0.000				0.00

		33																																																										34		0.000				0.00

		34																																																										35		0.000				0.00

		35																																																										36		0.000				0.00

		36																																																										37		0.000				0.00

		37																																																										38		0.000				0.00

		38																																																										39		0.000				0.00

		39																																																										40		0.000				0.00

		40																																																										41		0.000				0.00

		41																																																										42		0.000				0.00

		42																																																										43		0.000				0.00

		43																																																										44		0.000				0.00

		44																																																										45		0.000				0.00

		45																																																										46		0.000				0.00

		46																																																										47		0.000				0.00

		47																																																										48		0.000				0.00

		48																																																										49		0.000				0.00

		49																																																										50		0.000				0.00

		50																																																										51		0.000				0.00

		51																																																										52		0.000				0.00

		52																																																										53		0.000				0.00

		53																																																										54		0.000				0.00

		54																																																										55		0.000				0.00

		55																																																										56		0.000				0.00

		56																																																										57		0.000				0.00

		57																																																										58		0.000				0.00

		58																																																										59		0.000				0.00

		59																																																										60		0.000				0.00

		60																																																										61		0.000				0.00

		61																																																										62		0.000				0.00

		62																																																										63		0.000				0.00

		63																																																										64		0.000				0.00

		64																																																										65		0.000				0.00

		65																																																										66		0.000				0.00

		66																																																										67		0.000				0.00

		67																																																										68		0.000				0.00

		68																																																										69		0.000				0.00

		69																																																										70		0.000				0.00

		70																																																										71		0.000				0.00

		71																																																										72		0.000				0.00

		72																																																										73		0.000				0.00

		73																																																										74		0.000				0.00

		74																																																										75		0.000				0.00

		75																																																										76		0.000				0.00

		76																																																										77		0.000				0.00

		77																																																										78		0.000				0.00

		78																																																										79		0.000				0.00

		79																																																										80		0.000				0.00

		80																																																										81		0.000				0.00

		81																																																										82		0.000				0.00

		82																																																										83		0.000				0.00

		83																																																										84		0.000				0.00

		84																																																										85		0.000				0.00

		85																																																										86		0.000				0.00

		86																																																										87		0.000				0.00

		87																																																										88		0.000				0.00

		88																																																										89		0.000				0.00

		89																																																										90		0.000				0.00

		90																																																										91		0.000				0.00

		91																																																										92		0.000				0.00

		92																																																										93		0.000				0.00

		93																																																										94		0.000				0.00

		94																																																										95		0.000				0.00

		95																																																										96		0.000				0.00

		96																																																										97		0.000				0.00

		97																																																										98		0.000				0.00

		98																																																										99		0.000				0.00

		99																																																										100		0.000				0.00

		100
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