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1. OBJETIVO 
 
 Apresentar aos fornecedores os requisitos que deverão ser seguidos para desenvolvimento 

de fornecedores, de novos produtos ou fornecimento de componentes e serviços, garantindo que 

apenas produtos e serviços aprovados sejam fornecidos para a Selzer Automotiva. 

 

 

2. GENERALIDADES 

 
 É de responsabilidade dos Fornecedores a aplicação dos requisitos prescritos neste 

Manual da Qualidade dos Fornecedores. 

 As prescrições constantes neste manual destinam-se a fazer com que todos os 

Fornecedores disponham dos meios e recursos necessários para a fabricação do produto ou 

prestação de serviço, garantindo a conformidade das especificações técnicas das amostras e 

lotes fornecidos. 

 

 

3. DESENVOLVIMENTO DE NOVOS FORNECEDORES 

 

A Selzer Automotiva seleciona seus Fornecedores em função da necessidade, e a decisão 

da escolha é realizada pelas áreas de Compras e Qualidade. 

 Para o Fornecedor de serviços ou componentes ser considerado aprovado, ele deve 

atender aos seguintes requisitos: 

• Certificação na norma ISO 9001 (mínimo); 

• Auto-Avaliação e/ou Avaliação - Análise Potencial - VDA 6.3; 

• Protocolo de recebimento do Manual da Qualidade de Fornecedores; 

• Análise de Risco para o Processo da Selzer Automotiva do Brasil Ltda; 

• Certificação na norma IATF 16949 (desejável); 

• Certificação na norma ISO 14001 (desejável). 
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4. SISTEMA DA QUALIDADE 
 

 O Fornecedor é responsável pela implantação, desenvolvimento, manutenção e melhoria 

de seu Sistema da Qualidade. Ele estipula a política da qualidade e define seus objetivos para a 

qualidade, devendo considerar os requisitos da Selzer Automotiva do Brasil Ltda.  

 

4.1 Requisitos Mínimos do Sistema da Qualidade 
 

 A Selzer Automotiva do Brasil Ltda. exige de seus Fornecedores no mínimo um Sistema de 

Gestão da Qualidade certificado através de Norma ISO 9001 na versão mais recente por um 

Organismo Certificador Credenciado de 3ª parte. 

 Com o objetivo de desenvolver seus fornecedores em requisitos mínimos da ISO/TS 

16949, a Selzer Automotiva do Brasil Ltda. encoraja seus fornecedores a adquirirem e buscarem 

treinamentos específicos nos manuais AIAG listados abaixo em suas versões mais recentes. 

• FMEA – Análise dos Efeitos e Modos de Falhas; 

• APQP – Planejamento Avançado da Qualidade do Produto; 

• MSA – Análise dos Sistemas de Medição; 

• CEP – Controle Estatístico de Processo; 

• PPAP – Processo de Aprovação de Peças de Produção; 

• MASP – Método de Análise e Soluções de Problemas. 

 

4.2 Avaliação de Processo 

 

 Se a Selzer Automotiva do Brasil Ltda. julgar necessário será realizada uma auditoria e/ou 

auto-avaliação conforme VDA 6.3 para os seguintes casos: 

• Reclamação do cliente da Selzer Automotiva ocasionada pelo fornecedor; 

• Desempenho não atingido na classificação geral de fornecedor - CGF. 

 

4.3 Avaliação Processos Especiais 
 

 Estas normas aplicam-se aos Fornecedores de tratamento térmico, superficial, pintura e 

soldagem os quais são avaliados e devem buscar adequação às seguintes normas: 

• CQI-9 – Heat Treatment System Assessment (Avaliação do tratamento térmico); 

• CQI-11 – Plating System Assessment (Avaliação do Tratamento Superficial); 

• CQI-12 – Coating System Assessment (Avaliação do Processo de Pintura); 
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•  CQI-15 – Welding System Assessment (Avaliação do Processo de Soldagem). 

 O Fornecedor deve realizar a adequação e nos enviar sua auto-avaliação com o respectivo 

plano de ação para os requisitos não atendidos na freqüência bianual. A Selzer Automotiva do 

Brasil Ltda. também se reserva o direito de auditar o Fornecedor quando julgar necessário. 

 

4.4 Avaliação do Fornecedor pelo Cliente Selzer Aut omotiva 

 

 Eventualmente um Cliente da Selzer Automotiva do Brasil Ltda. pode solicitar uma 

visita/auditoria nas dependências do fornecedor Selzer Automotiva do Brasil Ltda. Nesta 

eventualidade, o fornecedor deve permitir estas avaliações em suas instalações, as quais serão 

realizadas com prévia comunicação/concordância do Fornecedor. 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS 

 

5.1 Planejamento Avançado da Qualidade do Produto ( APQP) 

 

 Somente fornecedores aprovados estão autorizados a desenvolvimento de novos itens. 

 É entendido que a excelente comunicação entre o Fornecedor e a Selzer Automotiva do 

Brasil Ltda. durante o APQP é fundamental para o sucesso do projeto. A Selzer Automotiva do 

Brasil Ltda. deseja que todos os Fornecedores utilizem para novos desenvolvimentos um 

processo com base no APQP – Planejamento Avançado da Qualidade e Plano de Controle, de 

acordo com o manual da AIAG. 

 O Fornecedor deve ter posse dos desenhos e normas necessários antes de iniciar o 

desenvolvimento de um novo produto/serviço.  

 Além das normas da Selzer Automotiva do Brasil Ltda. e também do cliente final, o 

Fornecedor deve atender as legislações locais (municipais, estaduais e federais), principalmente 

no que diz respeito a substâncias químicas presentes nas matérias primas empregados nas 

fabricações de produtos/serviços. 

 A Selzer Automotiva do Brasil Ltda. enviará ao Fornecedor as informações técnicas 

necessárias (desenhos, normas, etc.) providenciando suas eventuais atualizações. 

 O Fornecedor deve conservar toda a documentação com as eventuais atualizações e 

garantir sua disponibilidade em sua planta, responsabilizando-se pelo seu sigilo tecnológico. 
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5.2 Amostras 

 
 Como parte das atividades do APQP, o Fornecedor deverá apresentar à SELZER 

AUTOMOTIVA as amostras físicas do produto conforme o pedido de compras, identificadas com 

uma etiqueta apropriada, que devem ser encaminhas à Engenharia de Desenvolvimento de 

Produtos. 

 Junto com as amostras deverão ser fornecidas todas as documentações necessárias tais 

como: relatório dimensional, resultados de ensaios e certificado de matéria prima.  

 

5.3 Processo de Aprovação de Peça de Produção (PPAP ) 

 
 Este processo tem por objetivo a definição dos requisitos para aprovação de peças de 

produção, utilizando os recursos planejados para a produção seriada. 

 O desenvolvimento do PPAP deve atender os requisitos do Manual da AIAG, englobando 

desde Planejamento e Definição do Programa até a Validação do Produto e do Processo. 

 Para o início do fornecimento em série é obrigatório o fornecedor estar aprovado no 

“Relatório de Fornecedores Aprovados – Selzer Automotiva do Brasil Ltda.” e ter o a Aprovação 

do PPAP. 

 Quando solicitado o fornecedor deve aplicar o conceito de lançamento seguro de acordo 

com a maturidade do produto, as características e período serão conforme definido no APQP. 

 

5.3.1 Quando a Submissão de PPAP é necessária 

 
 A aprovação de peça de produção é sempre necessária, nas seguintes condições: 

• Componente ou Serviço novo; 

• Correção de discrepâncias em componente ou serviço submetido anteriormente; 

• Produto modificado por uma alteração de engenharia no desenho do produto, 

especificação ou material; 

• Uso de materiais/produtos opcionais em relação ao que foi utilizado no 

componente/serviço anteriormente aprovado; 

• Produção utilizando ferramentas novas ou modificadas (exceto ferramentas 

consumíveis), inclusive ferramental adicional ou de reposição; 

• Produção após o reparo de ferramental ou equipamento; 

• Produção após qualquer alteração no processo ou método de manufatura; 
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• Produção com ferramental ou equipamento transferido para outra unidade de 

fabricação; 

• Mudança de sub-fornecedor de materiais, produtos ou serviços subcontratados; 

• Ferramentais terem ficado inativos para produção normal por doze meses ou mais; 

• Atendendo uma solicitação da Selzer Automotiva do Brasil Ltda. de suspensão do 

fornecimento devido a problemas de qualidade do Fornecedor; 

 

 A finalidade desses requisitos é identificar as alterações que podem afetar a Selzer 

Automotiva do Brasil Ltda. ou o cliente final do componente/serviço. 

 Os Fornecedores contratados são responsáveis pelos materiais, produtos e serviços 

subcontratados. 

 

5.3.2 Nível de Submissão de PPAP 

 
 Quando não houver definição da Selzer Automotiva do Brasil Ltda. o nível de submissão a 

ser adotado como padrão é nível 3º com base no manual do PPAP última edição. 

 A Selzer Automotiva do Brasil Ltda. pode alterar este nível de submissão, nesta 

eventualidade será elaborado um acordo formal com o Fornecedor. 
 

Observações: 

• O PPAP somente deverá ser apresentado à Selzer Automotiva do Brasil Ltda. quando a 

documentação estiver completa; 

• A documentação do PPAP inicia-se no recebimento da matéria prima e encerra-se na 

expedição do produto acabado. A embalagem faz parte do produto; 

• O PPAP deve ser específico para cada projeto. Não será aceito PPAP referenciando 

documento de submissão anterior ou de outro projeto; 

• Derrogas devem ser obtidas antes da apresentação do PPAP e deverá ser anexada à 

documentação com um Plano de Reação, onde a causa da não conformidade deve estar 

claramente definida e ações com prazos e responsáveis para adequação. Nestes casos o 

PPAP poderá ter sua aprovação condicionada a um determinado período, até que seja 

eliminada a não conformidade; 

• Caso existam componentes/operações comprados, deverá ser anexado à documentação 

original o PPAP/PSW aprovado da empresa sub-fornecedora; 

• O Fornecedor não deverá expedir lotes de produção antes de receber a aprovação do 

PPAP e liberação do Departamento de Compras da Selzer Automotiva do Brasil Ltda. 
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• O Fornecedor tem a responsabilidade em assegurar que os produtos, processos e serviços 

fornecidos (quando aplicável), estejam em conformidade com os requisitos estatutários e 

regulamentares, aplicáveis nos pais de recebimento, expedição e destino identificado pela 

Selzer Automotiva do Brasil Ltda., entre outras, a sistemática a ser adotada é IMDS 

(International Material Data System). 

 

5.4 Disposição da Submissão da Peça 

 
 Os fornecedores serão notificados pela Selzer Automotiva do Brasil Ltda. quanto a 

disposição da submissão. Após aprovação da peça de produção, os Fornecedores ficarão 

responsáveis por assegurar que a produção futura continue a atender a todos os requisitos da 

Selzer Automotiva do Brasil Ltda. 

 As peças de produção em série deverão ser enviadas para a Selzer Automotiva do Brasil 

Ltda.acompanhadas do Certificado de Qualidade, expedido pela unidade fornecedora. 

OS FORNECEDORES NÃO DEVERÃO EXPEDIR LOTES DE PRODUÇÃO ANTES DE 

RECEBER A APROVAÇÃO E LIBERAÇÃO DA Selzer Automotiva do Brasil Ltda. 

A. A aprovação de produção indica que o componente/serviço atende as especificações e 

requisitos da Selzer Automotiva do Brasil Ltda., desta forma o fornecedor está autorizado 

a entregar lotes de produção da peça, conforme programação da Selzer Automotiva do 

Brasil Ltda. 

B. A aprovação condicional permite a entrega para as necessidades de produção com base 

em uma limitação de tempo ou quantidade. A aprovação condicional somente será 

concedida quando o Fornecedor definir claramente a(s) causa(s) da não-conformidade 

que impede a aprovação de produção e preparar um plano de ação para aprovação 

condicional aprovado pela Selzer Automotiva do Brasil Ltda. É necessária a re-submissão 

com toda documentação para obter aprovação definitiva. 

Passarão a estarem automaticamente rejeitados os lotes fornecidos com aprovações 

condicionais que deixarem de cumprir o prazo de ação, seja por expiração da data ou 

quantidade. Nenhuma entrega adicional será autorizada a não ser que seja concedida 

uma prorrogação do plano de ação. 

 

5.5 Inspeção de Layout e Ensaios Funcionais 

 
 O fornecedor deve realizar a inspeção de layout anual após a aprovação do produto, 

cabendo a Selzer Automotiva do Brasil Ltda. qualquer alteração da freqüência.  
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 Análises dimensionais, material e funcional (quando aplicável) devem ser executadas de 

forma simultânea, em todos os produtos fornecidos a Selzer Automotiva do Brasil Ltda. 

 

 

5.6 Estudo Preliminar da Capacidade do Processo 

 

 Os requisitos de processo devem estar de acordo com o especificado para a aprovação 

das amostras. 
 Para permitir uma avaliação prévia da capacidade do processo, o fornecedor deve conduzir estudos de potencial do 

processo nas características especiais designadas em desenho: 
• Características especiais identificadas pela Selzer Automotiva do Brasil Ltda. A são:       

(  crítica/funcional ) e (  segurança). 

Nota: Avaliação preliminar do desempenho do processo para as características especiais devem 

atender os critérios abaixo:  

 
 

RESULTADOS 
 

INTERPRETAÇÃO 

Ppk > 1,67 
O processo provavelmente atenderá aos requisitos da Selzer Automotiva do Brasil Ltda. 

Após a aprovação, iniciar a produção e seguir o plano de controle do processo.  

Ppk 1,33 a 1,66 

O processo pode não atender aos requisitos da Selzer Automotiva do Brasil Ltda.. Após 

a aprovação da peça, iniciar a produção com atenção adicional às características até que um 

Cpk > 1,33 seja atingido. 

Ppk < 1,33 

O processo está abaixo do padrão no atendimento dos requisitos da Selzer Automotiva do 

Brasil Ltda.. Deverá ser dada prioridade à melhoria do processo, e documentada em um 

plano de ação corretiva. Normalmente será necessário aumentar a inspeção ou ensaios até 

que um índice de Cpk > 1.33 seja obtido. Dependendo da natureza da instabilidade, o processo 

pode não atender os requisitos. As causas especiais devem ser identificadas, avaliadas e, 

onde possível, eliminadas. Deverá ser feita inspeção 100 % e aumentada a amostragem do 

CEP. Deverá ser dada prioridade para a melhoria do processo e esta deve ser documentada 

através de um plano de ação corretiva. 

 

 Na eventualidade de não ser obtido um desempenho aceitável do processo até a data de 

submissão da amostra, deverá ser desenvolvido pelo Fornecedor, e aprovado pela Selzer 

Automotiva do Brasil Ltda., um plano de ação corretiva e um plano de controle temporário 

(geralmente inspeção 100%). 
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5.7 Capacidade do Processo em Andamento 

 

 Estudos de longo prazo da capacidade dos processos devem ser efetuados e reportados 

nas características especiais, quando solicitados pela Selzer Automotiva do Brasil Ltda.. 

 O nível aceitável de capacidade deve ser Cpk = ≥1,33. Abaixo disso, ações de contenção 

temporárias são exigidas (inspeção ou teste 100%) e devem continuar em efeito até 

demonstração da capacidade, modificação de engenharia ou emissão de desvio. 

 

6. MEDIÇÃO DO DESEMPENHO DO FORNECEDOR 

 

6.1 Geração de índices de IQF, IPF, IAF, SQF e CGF 
  

 Indicadores para monitoramento do fornecedor. 

 

6.1.1 IQF - Índice de Qualidade de Fornecedor 
 

 Este índice considera alguma não conformidade fornecida a Selzer Automotiva do Brasil 

Ltda. ou ao cliente final. 

 

6.1.2 IPF - Índice de Performance do Fornecedor 
 

 Este índice considera o prazo de entrega, diferença entre a data de entrega prevista 

(informada ao fornecedor através do Pedido de Compra) e a data de entrega real. 

Nota: Caso haja derroga na data de entrega em acordo com a Selzer Automotiva do Brasil Ltda. 

entender como não atraso. 

 

6.1.3 IAF – Índice de Atendimento do Fornecedor 
 

 Este índice considera a diferença entre a quantidade de peças prevista (informada ao 

fornecedor através do Pedido de Compra – parcelas) e a quantidade real entregue. 

 

6.1.4 SQF - Sistema da Qualidade do Fornecedor 
 

 Indicador que monitora o Sistema da Qualidade do Fornecedor (ISO 9001 e/ou IATF 

16949). 
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6.1.5 CGF - Classificação Geral dos Fornecedores 
  

 O Índice de classificação geral é avaliado trimestral onde é composto pelos indicadores 

IQF, IPF, IAF e SQF. 

 

O CGF é calculado da seguinte forma: 

CGF = (IQF x 0,60) + (IPF x 0,15) + (IAF x 0,15) + (SQF x 0,10) 

Tabela de Classificação 

85 A 100 % Totalmente capaz 

60 A 84,99% Capaz 

< 60 % Não-capaz 

 

 Caso o fornecedor não atinja uma pontuação CGF ≥60% por 1 trimestre este deve 

responder o Relatório Ações Corretivas da Selzer Automotiva do Brasil Ltda. e seu processo 

poderá ser auditado conforme VDA 6.3. 

 Caso o fornecedor não atinja uma pontuação CGF ≥60% por 2 trimestres consecutivos, 

este deve suspender o fornecimento e responder o Relatório Ações Corretivas da Selzer 

Automotiva do Brasil Ltda. para solucionar as não-conformidades. Após a implementação das 

ações corretivas e a verificação da eficácia pela Qualidade, o fornecedor poderá retomar o 

fornecimento.    

 

6.2 Devolução / Reclamação 
 

 Devoluções ou reclamações seja da Selzer Automotiva do Brasil Ltda. ou do cliente final o 

fornecedor deve responder o Relatório Ações Corretivas. 

 As ações corretivas geradas por uma reclamação devem ser enviadas no prazo conforme 

descrito abaixo: 

• Ações de contenção: até 24 horas. 

• Submeter a Selzer Automotiva em 10 dias o Relatório Ações Corretivas da Selzer 

Automotiva ou do próprio do fornecedor. 

 

6.2.1 Inspeção 100% 
 

 Os fornecedores de componentes deverão implantar inspeção 100% quando ocorrer: 

defeito repetitivo durante o processo de fabricação, reclamação do cliente final ou alto índice de 

PPM. 
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 Os Fornecedores de serviços deverão ter esta atividade como parte integrante de seu 

processo ou garantir 100% dos fornecimentos conforme especificações técnicas existentes. 

 

6.2.2 Embarque Controlado  

 
Embarque Controlado Nível 1 

Deverá ser implantado mesmo quando após a implementação da inspeção 100%, tivermos 

reincidência de problemas e/ou reclamação do cliente final.  

No processo de embarque controlado nível 1, as novas atividades de contenção deverão 

ser executadas com mão de obra e recursos próprios. 

 

Embarque Controlado Nível 2 

Deverá ser implantado quando ocorrer reincidência, após implementação do embarque 

controlado nível 1. No processo de embarque controlado nível 2, as atividades de 

contenção deverão ser efetuadas por uma terceira parte. Esta terceira parte será 

selecionada e paga pelo Fornecedor. 

 

Nota: Nenhuma reincidência em relação aos problemas surgidos, tanto na área de 

inspeção de recebimento e linhas de produção da Selzer Automotiva do Brasil Ltda. como em 

reclamações de clientes por no mínimo 03 meses de fornecimento após a implementação das 

ações corretivas. 

 

6.3 Disposição de Material Não Conforme 
 

A Selzer Automotiva utiliza um sistema estruturado para identificar, impedir e dispor 

material não conforme do fornecedor.  Uma equipe multidisciplinar se reúne conforme necessário 

para avaliar os riscos de utilização do material não conforme e considerar o impacto sobre o 

programa de produção e entrega ao cliente. 

 

 

7. DÉBITO 

O objetivo da Selzer Automotiva é “zero” como custo de não qualidade, portanto, o foco é 

sempre a melhora no desempenho da qualidade dos fornecedores de componentes e serviços 

comprados. Custos da não qualidade serão cobrados dos Fornecedores, quando constatado que 

o problema é o Fornecedor, na ocorrência das situações abaixo. 
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7.1 Fretes 
 

Todos os problemas decorrentes da não qualidade do Fornecedor que impactarem no fluxo 

de entrega do produto ao cliente final, e que conseqüentemente impactarem em fretes especiais 

ou aéreos será integralmente repassado ao Fornecedor. 

 

7.2 Seleções de Peças 
 

Quando detectada não conformidade em peças fornecidas (comprados) e estas forem 

selecionadas por funcionários da Selzer Automotiva ou empresa externa, os valores serão 

integralmente repassados ao fornecedor.  

Dependendo da severidade da não-conformidade, somente funcionários da Selzer 

Automotiva poderão efetuar a seleção dos produtos não conforme, sendo estes custos 

repassados integralmente ao Fornecedor. 

 

7.3 Mão de Obra com Retrabalho 
  

Os custos com mão de obra e horas extras efetuadas pela Selzer Automotiva do Brasil 

Ltda. para retrabalho de componentes/serviços comprados não conforme serão repassados 

integralmente ao Fornecedor. 

Os custos serão acrescidos dos valores dos componentes/serviços que forem agregados 

ao componente defeituoso. 

 

7.4 Análises de Equipe Técnica 
 

  Serão integralmente repassados à unidade Fornecedora todos os custos de reclamação de 

cliente que tiverem como origem componente/serviços comprados e esta necessitar de viagens, 

análises em Laboratórios e acompanhamentos de equipes técnicas. 

 

8. CONFIDENCIALIDADE 
 

O Fornecedor está proibido de informar a outros, que não estejam ligados diretamente no 

projeto e produção dos produtos/serviços fornecidos à Selzer Automotiva do Brasil Ltda., qualquer 

informação ou documento que tenha sido disponibilizado pela Selzer Automotiva do Brasil Ltda., 

salvo através de uma autorização formal de um representante legal da Selzer Automotiva do 
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Brasil Ltda. Todas as documentações, amostras e informações fornecidas ao Fornecedor são de 

propriedade da Selzer Automotiva do Brasil Ltda. 

 

9. CONDIÇÕES GERAIS DE COMPRAS 
 

O fornecedor está de acordo com nossas condições gerais de compras que se encontra 

em nossa web site e/ou pode ser solicitado a Selzer Automotiva do Brasil Ltda. 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A Selzer Automotiva deseja que o Fornecedor tenha ciência da importância de todo 

sistema descrito acima, ao atendimento as legislações pertinentes da Gestão Ambiental e as 

vantagens que ambas as partes terão se atingirmos um objetivo comum. 

A Selzer Automotiva do Brasil Ltda. tem total interesse em manter uma parceria honesta, 

saudável e transparente com seu Fornecedor. 

 

 

11. HISTÓRICO DAS REVISÕES  

 

Revisão  Data Item Descrição da Alteração Responsável 

00 07/03/06  - - - Emissão Inicial (Elaboração) Liu Shih Lu 

01 10/06/13 - - - Inclusão do Nível de Submissão de PPAP Jürgen Binder 

02 19/10/16  - - - Revisão Geral Ivan Ferreira 

03 14/12/17  - - - Adequação a Norma IATF 16949 Ivan Ferreira 
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PROTOCOLO DE RECEBIMENTO 

 
 
 
Fornecedor: declaro ter recebido o Manual da Qualidade de Fornecedores – Selzer Automotiva do 
Brasil Ltda. - Revisão 03. 
 
 
Estamos cientes de todas as nossas responsabilidades. 
 
 
Segue abaixo nossa concordância oficial para o mesmo. 
 
 
 
 
 
 
Fornecedor: _____________________________________________________ 
 
Responsável: ____________________________________________________ 
 
Data: _____________ 
 
 
 
 
 
 
   Ass.:  ______________________________________ 
  
                                                                     (carimbo da empresa) 

 

 


