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CAPiTULO 1 -INTRODUCAO 

Este e urn projeto para a implanta~ao de algumas diretrizes com a finalidade 

de obter resultados melhores em rela~ao ao atendimento aos requisites de 

qualidade atraves de mudan~as no relacionamento com fomecedores. A proposta 

esta sendo desenvolvida pela autora desse projeto, atraves do departamento de 

Garantia da Qualidade das Empresas Perdigao na unidade industrial de Videira -

SC. 

A unidade possui em andamento projeto para certifica~o da NBR JSO 

9001 :2000, com isso ha necessidade de adapta~oes em rela~o a avalia~ao e 

reavalia~ao de fomecedores ate mesmo para adequar-se as normas internas 

revisadas recentemente, e defini~ao de responsabilidades para urn adequado 

relacionamento com fomecedores e prestadores de servi~os. 

1.1 OBJETIVO GERAL 

Desenvolver urn sistema para reavalia~ao de fornecedores de materiais e 

prestadores de servi<;os importantes para o sistema de gestao da qualidade. 

1.2 OBJETIVOS ESPEClFICOS 

Conhecer o atual modelo de sele~ao, avalia~o e reavalia~o de 

fornecedores. 

Elaborar urn modelo para reavalia~ao de fornecedores e prestadores de 

servi~os. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

A realiza~ao desse trabalho justifica-se para diminuir a incidencia de 
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recebimento de materiais em desacordo com as especifica<;oes tecnicas. Dessa 

forma e posslvel diminuir os custos por retrabalho para processar materiais nao

conformes e garantir que o material adquirido esta de acordo com as especifica<;oes 

e os custos de aquisi<;ao. 

1.4 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento deste trabalho inicialmente foi realizada pesquisa 

bibliografica e coleta de dados para analise da situa<;ao atuat Foram estudados os 

procedimentos de avalia<;ao e sele<;ao de fornecedores, a defini<;ao dos requisitos 

dos materiais a serem adquiridos, e a situa<;ao de classifica<;ao e reavalia<;ao dos 

fornecedores da unidade em questao. Ap6s foi proposto urn modelo para 

reavalia<;ao de fomecedores. 
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CAPiTULO 2 - REVISAO TEORICO EMPiRICA 

A aquisi9ao de materiais e servi9os e urn conjunto de fun9oes responsaveis 

pela obten9ao no mercado dos materiais e servi90s necessarios a empresa. 0 

controle do material recebido e importante para detectar posslveis falhas antes que 

essas comprometam o produto final. 

Segundo Juran (1992), a qualidade dos itens comprados vern se tomando 

cada vez rnais importante pelas seguintes razoes: 

a quantidade de produto comprado representa pelo menos a metade do produto 

acabado; 

altos custos associados a qualidade insatisfat6ria de itens do fornecedor; 

interdependencia de compradores de fomecedores; 

outros fatores intemos na organiza9ao, como por exernplo, a aplicac;ao de 

conceito de estoque just in time. 

No passado, os conceitos para controle de qualidade dos rnateriais adquiridos 

apresentavam uma ampla varia98o. Em urn extremo estavam as empresas que 

confiavarn cegamente nos padroes de qualidade de desempenho de seus 

fornecedores. Em outro extremo, estavam as empresas que realrnente 

inspecionavam todos os materiais adquiridos, gastando rnais tempo e dinheiro que o 

necessaria para garantir o controle de qualidade do material. No mercado atual, 

nenhurn desses conceitos e satisfat6rio devido ao alto risco da seguran98 e ao alto 

custo para a realizac;ao dos procedimentos, respectivamente. 0 ideal e estabelecer 

relac;oes estreitas e positivas entre fomecedor e comprador, que refletem a realidade 

de que o sucesso de cada indiv!duo esta relacionado ao sucesso do outro 

(FEIGENBAUM, 1994). 

A selec;ao de fornecedores tern como objetivo reunir urn grupo capaz de 

atender todos os requisitos pre-estabelecidos como adequados. Esses fornecedores 

devern ter condiyaes de fomecer os materiais necessarios dentro das quantidades, 
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dos padroes de qualidade requeridos, no tempo determinado, com os menores 

prec;os e/ou mais competitivos e nas melhores condi<;Oes de pagamento (DIAS, 

1988). 

0 objetivo da relac;ao com o fomecedor e estabelecer urn relacionamento que 

garanta que o material satisfac;a as necessidades de adequac;ao ao uso com o 

minimo de inspegao de recebimento e a<;ao corretiva (JURAN, 1992). E importante 

ressaltar que o relacionamento com fomecedores aplica-se tanto para fornecedores 

externos quanto fomecedores internos, ou seja, demais unidades produtivas da 

empresa. Segundo Juran (1992), muitas companhias relatam que seus problemas 

de qualidade mais dificeis sao com fomecedores intemos. Dias (1988) diz que urn 

relacionamento eficaz entre fornecedor e comprador deve basear-se na confianc;a 

mutua. Quanta mais aberta e clara ocorrer a troca de informac;oes maiores as 

chances de se obter uma boa compra. Os dados obtidos na avaliac;ao do fornecedor 

devem lhes ser comunicados pois essa pratica e benefica e deve estimular o 

fornecedor a adotar medidas recomendadas para manter o alto nivel qualitativo das 

negociac;oes. 

Conforme Juran (1992), em muitas companhias ha uma questao polemica 

sobre de quem e a responsabilidade pela quatidade do fornecedor. Segundo o autor, 

uma organizagao do setor aeroespacial resolveu dar ao departamento de compras 

toda a responsabilidade pela qualidade dos fomecedores. 0 resultado foi uma 

significativa diminui<;ao do papel do departamento de qualidade sobre as questoes 

com os fornecedores. Norquist (1983) sugere que cada departamento, compras e 

qualidade, tenha as suas responsabilidades bern definidas e apropriadas as suas 

fungoes. Oias (1988) cita que normalmente em empresas de grande porte a 

aprova<;ao de urn novo fomecedor nao e de responsabilidade da area de compras e 

sim da area de desenvolvimento de produtos. Para esse autor, o comprador e a 

interface entre a empresa e o provavel fomecedor; o comprador coleta dados para a 

avaliagao e a aprova~o do fornecedor: pre<;o, qualidade, condi<;oes de pagamento, 

condic;oes de embalagem e transporte, cumprimento dos prazos de entrega, 

manutenc;ao dos padroes de qualidade, politica de pre<;os e assistencia tecnica. 

A avaliac;ao para selec;ao de fornecedor pode ser dividida em duas etapas, 
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conforme Dias (1988): 

Avaliacao Tecnica: para verificar a disponibilidade de recursos tecnicos, 

operadores, maquinas, ferramentas e instrumentos adequados as exigencias 

tecnicas. 

Avaliacao Administrativa: para verificar quem sao os responsaveis pela 

administra98o da empresa, os procedimentos usuais, a conceituac;ao no mercado e 

o interesse em ser urn fomecedor cadastrado. 

Segundo esse autor, e de primordial importancia ter urn roteiro basico e 

adequado para selecionar e avaliar novos fomecedores. Heinritz & Farrell (1972) 

sugerem que a avalia98o dos fomecedores seja feita de acordo com as 

considera<;Oes de cada comprador. Segundo ele, uma avalia98o de desempenho de 

fornecedor deve abranger os tres fatores importantes em compras: qualidade, prec;o 

e servic;o. Os autores sugerem a determinac;ao de pesos para cada urn desses 

fatores, e citam como exemplo que em uma empresa onde esse sistema foi aplicado 

a importancia da qualidade variava de 35 a 45%, o prec;o de 30 a 40% e o serv~o de 

20 a 30%. 

Ja Heinritz & Farrell (1972) descrevem quatro estagios para o processo de 

selec;ao de fomecedores: 

Estagio de levantamento: todas as possiveis fontes para encontrar urn 

fornecedor sao exploradas; 

Estagio de averiguacao: sao avaliadas as qualifica<;Oes e as vantagens 

relativas de fontes potenciais; 

Estagio das negociayOes e da selecao: e a etapa que leva a encomenda 

inicial; 

Estagio da experiencia: e a etapa em que e estabelecida uma relac;ao 

continua entre fomecedor e comprador. 

T ados os fomecedores capazes de suprir as necessidades de outra empresa 

podem ser classificados em: 
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Fornecedor Monopolista: sao fomecedores de produtos exclusivos no 

mercado; 

F ornecedor Habitual: sao fornecedores tradicionais cujo volume de vendas 

esta ligado a qualidade de seus produtos e ao tratamento dado ao cliente; 

Fornecedor Especial: sao fornecedores que ocasionalmente podem prestar 

servigos. 

Possuir a determinagao e a descrigao daquilo que se deve comprar e uma 

das decisoes mais vitais para iniciar a operagao de compras; quanta mais precisa for 

a descrigao do que se deseja maior a probabilidade de adquirir o melhor material 

com o valor mais adequado (ENGLAND, 1970). 

A metodologia de inspegao de materiais adquiridos depende do grau de 

importancia de cada material que esta sendo adquirido e do seu usa (JURAN, 1992). 

0 controle de qualidade no recebimento de materiais tern como objetivo garantir o 

usa de materiais de acordo com as especificagoes determinadas para a qualidade 

do produto final. Messias ( 1987) descreve que a inspegao de materiais e urn meio de 

medigao de caracterlsticas efetivas de quatidade e comparagao com padroes de 

qualidade. Ja o controle de qualidade e responsavel por determinar as causas dos 

problemas e suas consequencias e a<;oes corretivas, estabelecer pianos de 

amostragem, elaborar procedimentos de qualidade, fichas e graficos estatfsticos de 

controle. 
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CAPiTULO 3 ~A EMPRESA 

3.1 HISTORICO 

A imigragao europeia que chegou ao Brasil na decada dos anos 30, nao s6 

trouxe uma populagao em busca de oportunidades, como tambem antecedentes 

culturais e tradigoes que criaram uma necessidade de desenvolver produtos 

alimentlcios como o sabor, desenho e caracterlsticas que. os novos residentes, 

vindos principalmente da ltalia e Alemanha, demandavam. 

Nesta decada duas famllias, Ponzoni e Brandalise, unem seus esforgos para 

criar a firma que em 1939 denominaram Perdigao. Uma empresa dedicada a 
produgao, comercializagao e processamento de cames. 

Perdigao e uma palavra portuguesa que significa perdiz macho. Naquela 

epoca o Vale do Rio do Peixe e toda a regiao do meio-oeste do estado de Santa 

Catarina, onde assentou a jovem empresa, eram conhecidos pela abundancia desta 

especie de ave, de maneira que o Iugar era ideal para a caga de perdizes. 

Desde a sua criac;ao, o crescimento da Perdigao tern sido incessante. Nos 

anos 50 diversificou os neg6cios; modemizou sua tecnica de produgao e 

industrializac;ao nos anos 60; desenvolveu o conceito de integrac;ao nos anos 70 e 

inovou sua tecnologia e produtividade a medida que o mercado dos anos 80 crescia. 

Em 1982 introduziu a linha genetica de aves de peitos dupJos ao Brasil e a 

patenteou como o nome de frango Chester. Com este nome oferece aves inteiras, 

cortes e uma series de produtos industrializados. 

0 anode 1994 foi urn ano que marcou uma mudam;a fundamental para a 

Perdigao. A direc;ao iniciou urn processo de reformulagao empresarial e decidiu 

colocar as a<;Oes no mercado de valores. Depois de uma serie de negociagoes, a 

Perdigao foi adquirida por urn fundo de pensao, composto por varias entidades que 

irao decidir o destine da empresa. A familia Brandalise conclui sua participagao na 

gestao da empresa. 
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A partir deste momenta inicia-se um novo caminho para a Perdigao. A 

empresa passou de uma administrayao familiar para uma profissional. Comega 

assim uma obra de reengenharia e mudan9as de estrutura substancial que conclui 

com a divisao da empresa, em Perdigao Agroindustrial S.A., Perdigao Overseas 

( exportagao) e recentemente o Frigorlfico Batavia. 

Hoje, a Perdigao esta entre as 1 00 maiores empresas de capital acionario 

publico da America Latina e urn portfolio de produtos distribuidos pelo mundo inteiro. 

A empresa mantem atividades de criagao de aves e sufnos, abate de aves e 

sulnos e industrializa98o de derivados cameos. Detem ainda de fabrica de extragao 

de oleos e gorduras e fabrica de ra9ao . 

Alem da unidade de Videira, a empresa hoje possui unidades localizadas no 

meio oeste de Santa Catarina, nas cidades de Salta Veloso, Capinzal e Herval 

D'Oeste; no planalto catarinense na cidade de Lages. No Rio Grande do Sui, possui 

unidades nas cidades de Serafina Correa e Marau. No Parana, na cidade de 

Carambei (Frigortfico Batavia S/A). Na regiao centro-oeste, na cidade de Rio Verde 

e em fase de implantayao na cidade de Mineiros, estado de Goias. 

Total de funcionarios (31/12/2004) ..................................................................... 31 408 

Numero de unidades industriais (carnes) ................................................................... 13 

Numero de paises para as quais exporta ................................................................. 1 04 

3.2 ORGANIZACAO DA FUNCAO DE COMPRAS 

0 departamento de compras esta ligado a diretoria de suprimentos e logfstica 

e e responsavel pela aquisi98o de materiais para todas as unidades da empresa. 

Cada unidade emite uma solicitagao de aquisigao de material que e enviada ao 

departamento de compras, este ira fazer a aquisigao dos materiais de acordo com os 

fornecedores cadastrados e aprovados para cada unidade. 

A unidade industrial, atraves de seu departamento de Materiais e 
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Suprimentos, elabora uma requisic;ao solicitando ao departamento de Compras 

Corporative a aquisic;ao dos materiais necessaries. Os materiais considerados 

importantes para o Sistema de Gestao da Qualidade sao adquiridos de fornecedores 

selecionados e aprovados e sao inspecionados no recebimento de acordo com 

plano de amostragem desenvolvido pela unidade com base no hist6rico de 

desempenho de cada fornecedor. 

FJGURA 01 - Organograma do departamento de compras 

I 

jj ,, ,, 

3.3 SITUACAO ATUAL 

0 problema que desencadeou o desenvolvimento desse trabalho era a 

aquisic;ao de diversos materiais em desacordo com as especifica<;aes tecnicas. 

Diversas vezes os fornecedores sao comunicados sobre as nao-conformidades, no 

entanto o departamento de compras nao recebe essas informac;oes e, por sua vez, a 

unidade desconhece as dificuldades encontradas por esse departamento na 

aquisic;ao de alguns materiais. 
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Devido a diversidade de produtos, a empresa mantem varios servic;os 

terceirizados e diversos materiais sao adquiridos de fornecedores nacionais e 

internacionais. De acordo com Sistema de Gestao da Qualidade implantado, ha 

necessidade de avaliar e reavaliar o desempenho dos fornecedores de materiais e 

prestadores de servic;os importantes para o Sistema de Gestao da Qualidade, para 

garantir a qualidade dos produtos finais da unidade. 

De acordo como sistema de gestao da qualidade implantado, os materiais 

importantes para o SGQ foram definidos como materias primas carneas, aditivos e 

embalagens e os servic;os prestados por empresas terceiras sao controle de insetos 

e roedores e carga e descarga de materiais nos almoxarifados. 

A inspe~o no recebimento e realizada por pessoal capacitado e, quando sao 

detectadas nao-conformidades estas devem ser informadas a Garantia da Qualidade 

para defini<;ao do destino do material e comunica<;ao ao fomecedor para a tomada 

de ac;oes corretivas. No minimo uma vez por ano os fornecedores sao reavaliados e 

reclassificados quanto ao nfvel de inspec;ao atraves do plano de amostragem. A 

situa<;ao dos fomecedores (aprovado, bloqueado ou suspenso) e feito atraves do 

sistema operacional SAP/R3, permitindo o acesso aos departamentos de Pesquisa e 

Desenvolvimento, Garantia da Qualidade e Compras. 

A selec;ao de novas fornecedores e realizada conforme procedimentos 

descritos em normas intemas revisadas e aprovadas em outubro de 2004, e resume

se a enviar ao fomecedor as especificac;oes tecnicas do material a ser adquirido, 

solicitar amostra e/ou lote piloto do material, quando aplicavel, analisar 

caracteristicas fisico-quimicas, microbiol6gicas e fisico-sensoriais do material a ser 

adqurido e/ou do produto acabado com o material, realizer auditoria in loco nos 

fornecedores, e informer a gerencia de compras de materiais e suprimentos e as 

unidades produtoras sobre os materiaislfornecedores avaliados, selecionados e 

aprovados. Uma vez aprovado, o fomecedor e reavaliado no mlnimo uma vez por 

ano. Cabe a Garantia da Qualidade de cada unidade classificar seus fornecedores 

conforme desempenho apresentado em Fornecedor de Qualidade Assegurada, 

Fornecedor de lnspe~o por Amostragem, Fomecedor de lnspegao 100% e 

Fornecedor lnativo. 



11 

Os fornecedores sao reavaliados no minima uma vez por ano, para cada 

material fornecido e em cada unidade produtora. A reavaliayao e realizada atraves 

de reunioes com a participagao das areas de produgao e Garantia da Qualidade. 

Elabora-se uma ata com os resultados da reuniao, conforme anexo 01. 

Frequentemente os fornecedores visitam a unidade para avaliar o 

desempenho de seus produtos. No entanto, essas visitas costumam nao ser 

agendadas e nem integradas com os departamentos envolvidos. Em alguns casas 

nao ha pessoal capacitado para acompanhar o fomecedor, resultando em uma visita 

pouco produtiva. Muitas vezes nao sao repassadas informa¢es importantes sabre o 

desempenho do fornecedor e que poderiam contribuir para melhorias nos processes 

produtivos da unidade. 

As nao-conformidades detectadas durante urn determinado periodo de tempo 

nao sao comunicadas ao departamento de Compras, que deveria manter-sa 

informado sobre o desempenho dos fomecedores. 

3.4 ANALISE DA SITUACAO ATUAL 

Os pontos fortes desse sistema sao a integrayao entre os departamentos em 

relagao a determinagao dos requisites de qualidade. Materiais e servigos s6 sao 

adquiridos de fomecedores aprovados. E existem normas para a avaliagao e a 

selegao de fornecedores. 

0 ponto fraco reside no fato de que a unidade nao informa ao departamento 

de compras os resultados da reavalia<f8o dos seus fomecedores e nao possui os 

fornecedores classificados. 
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CAPiTULO 4 - PROPOSTA 

Este projeto propoe criterios para a reavaliagao dos fornecedores de materias 

primas carneas, aditivos, embalagens, produtos qulmicos para higiene e tambem de 

prestadores de servi~s importantes para o sistema de gestao da qual ida de ( controle 

de insetos e roedores e descarga de materiais nos almoxarifados. A partir dos dados 

registrados durante as inspec;Oes no recebimento, e possivel obter o hist6rico de 

desempenho do fomecedor. Atraves do uso de criterios para a reavalia<;ao e a 

reclassificacao dos fomecedores obtem-se melhores resultados, sem interferencias 

de fatores de preferencia ou rejeiyao de determinados fomecedores. 

Da mesma forma como ha urn procedimento estabelecido para a sele<;ao de 

fornecedores de materias primas cameas, aditivos e embalagens propoe-se urn 

criterio par~ a sete<;ao dos fomecedores de produtos quimicos para higiene. 

E, por fim, a comunica<;ao com os fomecedores para a discussao de padroes 

de qualidade, que atualmente e realizada de forma bastante informal, deve ser 

realizada atraves de contatos formalizados: agendamento previo de reunioes, a

mails, atas de reunioes. 0 repasse e a troca de informac;Oes referentes ao 

desempenho de cada fomecedor, deve ocorrer atraves de registros tanto para o 

departamento de Compras quanto para o referido fornecedor. 

4.1 MODELO DO NOVO SISTEMA 

Criterios para reavaliac§o dos fornecedores 

A reavalia<;ao de fomecedores, realizada anualmente, deve considerar os 

resultados de inspe<;ao no recebimento realizadas nos ultimos doze meses. As nao

conformidades registradas devem ser classificadas de acordo com as suas 

consequencias, em nao-conformidade maior e menor. Deve ser considerado como 

nao-conformidade maior qualquer altera<;ao no produto adqulrido que possa resultar 

em modificac;Oes no produto final (alterac;Oes em caracterfsticas sensoriais, 
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microbiol6gicas e/ou fisico-qulmicas}. Uma nao-conformidade menor deve ser 

considerada quando o produto adquirido apresenta algum tipo de alteraQao mas que 

pode ser corrigido durante o processo sem prejudicar o produto final. 

A partir dos dados obtidos durante a inspeyao de materiais no recebimento no 

perfodo ava!iado, os fomecedores serao classificados/reclassificados em fornecedor 

de qualidade assegurada (nenhuma nao-conformidade maior ou menor), fornecedor 

de inspeQao por amostragem (nenhuma nao-conformidade maior e ate duas nao

conformidades menores) e fornecedor de inspeyao 100% (apresentou nao

conformidade maior e acima de duas nao-conformidades menores }. 

FIGURA 2- Fluxograma de ClassificaQao de Fomecedores 

-deF«•ere"'"" I 
~ 

Os prestadores de serviyos serao avaliados mediante acompanhamento dos 

resultados dos serviQOS prestados diariamente. No momenta da reavaliaQao serao 

verificados o atendimento aos requisites especificados em contrato, o resultado do 

servi9o prestado avaliado atraves do desempenho em auditorias de cliente e oficiais 

(Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento; Agencia Nacional de Vigilancia 



14 

Sanitaria; Secretaria Estadual do Meio Ambiente; Ministerio do Trabalho) e tambem 

da satisfa<;ao quanto ao pronto atendimentolflexibilidade as necessidades da 

empresa. 

A reavalia<;§o dos fomecedores deve considerar os itens qualidade, prego e 

servigo. Atraves de reunioes para discutir qual o peso de cada urn desses itens 

sabre o material fomecido, serao definidos peso que servirao como multiplicadores 

para se obter a pontuac;ao de cada fomecedor. 0 relat6rio a ser utilizado e uma 

adapta<;ao daquele sugerido por Heinritz & Farrell (1972), descrito na figura 3. 

FIGURA 3- Modele de relat6rio para avalia({8o de fomecedores. 

EMPRESA Excelente Born Razoavel lnsatisfat6rio PRODUt;:Ao Excelente Born Razoavel lnsatisfat6rio 

{4) (3) {2) {1) {4) {3) {2) (1) 

Capacidade Qualidade 

Situa<;;ao Pre<;;o 

financeira 

Lucro Ernbafagern 

operacional 

lnstala<;;oes Uniformidade 

para 

pesquisas 

Servi<;;os Garantia 

tecnicos 

Locafiza<;;(io TOTAL 

Administra<;:ao Peso(%)x 

Total 

TOTAL VENDAS Excelente Born Razoavel lnsatisfat6rio 

Peso (%)x (4) (3) (2) (1) 
Total 

SERVIt;:OS Excelente Born Razoavel lnsatisfat6rio ConheCimento 

(4) (3) {2) {1) Visitas 
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Entregas no Servi<fo de 

prazo vendas 

Condi~toes na TOTAL 

chegada 

lnstr~oes Peso (%)x 

seguidas Total 

Numero de OBSERVAQOES: 
rejei~toes 

Tratamento 

dado as 

reclamayoes 

Assistencia 

tecnica 

Ajuda de 

emergencia 

Fornecimento 

imediato de 

atualizayaes 

catillogos e 

PONTUAQAO FINAL: 
pre~tos 

TOTAL 

Peso(%)x 

Total 

Setecao de produtos quimicos para higiene 

A seleyao de fornecedores de produtos qulmicos utilizados para a 

higienizayao da fabrica deve ser tao criteriosa quanto a sele9ao dos demais 

fornecedores de materiais importantes para o sistema de gestao da qualidade. A 

realizayao de uma higiene adequada e o primeiro passo para a obten9ao de 

produtos alimentfcios seguros. 

Atualmente no mercado ha um grande numero de fomecedores desses 

produtos, no entanto e necessaria avaliar se possui registro em 6rgao competente 

(Ministerio da Saude e/ou Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento), 
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quais sao as indica<;<)es de uso dos produtos quimicos para verse sao compatfveis 

com as necessidades da industria. De posse desses dados e preciso avaliar atraves 

de testes realizados in loco o desempenho do produto. Sao determinados 

pontos/equipamentos da industria para a aplicayao dos produtos durante urn 

determinado pertodo de tempo. 0 desempenho e avaliado atraves de analise visual 

da eficiencia da limpeza, atraves de relatos de funcionarios experientes em 

atividades de higienizayao e tambem pelos resultados de analises microbiol6gicas 

da superficie dos pontos/equipamentos avaliados. Ap6s a aprova~ao nessa primeira 

etapa, avalia-se se o fornecedor atende a demanda da industria e a rela~ao custo x 

beneficia. Uma vez estando aprovado em todos esses requisites, o fomecedor e 
cadastrado no sistema interno da empresa e fica disponivel para o departamento de 

Compras realizar a aquisi~ao quando houver necessidade. 
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FLUXOGRAMA 4 - Fluxograma do Processo de Sele<;ao de Fomecedores de 

Produtos Quimicos para Higiene 

'li'<!!!!fu::af :as 
$utl~:liJe;us:o 

mo ;prJilctuto 
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Visitas tecnicas dos fomecedores a unidade 

Para obter bons resultados das visitas dos fornecedores as unidades, essas 

devem ser previamente agendadas com responsavel tecnico da unidade que ira 

acompanhar o fomecedor. Para isso, devem ser delegadas responsabilidades aos 

funcionarios responsaveis por contato com fornecedores e acompanhamento de 

visitas a unidade. Na unidade produtiva em questao, a responsabilidade pelos 

fornecedores e prestadores de servic;os deve ser do departamento de Garantia da 

Qualidade, pois possui tecnicos com conhecimentos e habilidades especfficas para 

discutir resultados e suas conseqoencias. A visita deve transcorrer sob a forma de 

uma reuniao formatizada em que serao repassadas as informac;Oes sobre o 

desempenho do material fomecido, resultados de analises sensoriais e laboratoriais 

realizadas conforme plano de amostragem, avaliac;ao de ac;oes corretivas tomadas 

quando da ocorrencia de nao-conformidades, e possiveis sugestoes de melhorias. 

As visitas dos fomecedores devem ser guiadas de acordo com os registros do 

Resumo Mensal de Desempenho, o quadro abaixo exemplffica o modelo de planilha 

que deve ser preenchido para ser mantido como registro junto a ata da reuniao. 

FIGURA 5- Acompanhamento do Desempenho dos Fornecedores 

N" Evidendas da e1'H:acia da A~ao Corretiva Data Prevista 

a~,:ao corretiva para Proxima 
A1,-'io(oes) Prazo Responsavel 

Reuniiio 

1 Ap6s o registro da primeira 1.Ajustar o 1.Ate 22110/04 1.Sr. Luis- Novembro/04 

ocorrencia de nao- processo de (1 semana); Fornecedor 

conformidade, de 3 cargas secagemda XYZ 

recebidas, 1 apresentou a pimenta; 

mesma nao-conformidade. 2.Ate que o 
2.Realizar 

analise de 
problema seja 2.GQ-

umidadeem 
resolvido unidade de 

cada lote 
Videira 

recebido ate 

que o problema 

seja resolvido. 
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N" Evidencias da ~fb:acia da A~ao Corretiva Data Prevista 

a~ao con·etiva para PrO-xima 
A~o(oes) Prazo Rl!sponsavel 

ReunHio 

2 Cargas recebidas ap6s a - - - Em caso de 

ocorrencia da nao- necessidade, a 

conformidade apresentaram- · definir. 

se em conformidade com os 

pad roes. 

Para cada visita, deve ser elaborada uma ata da reuniao descrevendo data, 

local da reuniao, participantes, assuntos discutidos, pendencias, responsaveis e 

prazos para o ~iimernto dos tens pende.ntes (anexo 01). 

Resumo mensal de desempenho 

Para manter o departamento de Compras informado sabre o desempenho dos 

fornecedores elabora-se uma planilha de resumo mensa! de desempenho enviada 

aos interessados atraves de sistema de comunicac;;ao intemo. As informac;;oes 

devem ser objetivas e claras pois tern como finalidade transmitir ao departamento de 

Compras urn resumo da situac;;ao dos fomecedores na unidade produtiva e situa-Jos 

sobre o desempenho de cada fomecedor/prestador de servic;;os para que possam ter 

mais argumentos relacionados a qualidade dos materiais/servic;os adquiridos para 

serem utilizados no momenta de negociac;oes. 0 quadro abaixo exemplifica a 

planilha e os dados importantes que devem ser preenchidos: 
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FIGURA 6 - Exemplo de Planilha a ser Preenchida e Enviada Mensalmente ao 

Departamento de Compras 

Resumo Mensal de Desempenho- Dez/2004 

N• Fomecedor Material Descrirao da Nio-Conformidade A~io Imediata A*rio Corretiva 

1 'X'fZ Pimenta Nao-Conformfdade: o Maior I Menor Corregaoda Comunicado 

em grao Condimento com teor de 
formula<;ao dos fornecedor para 

umidade acima do padrao. 
produtos que ag6es corretivas e 

utmzam esse reavalie19ao dos 

condimento. custos. 

2 ABC Pernil Niio-Conformidade: o Maior JMenor DevoluQao ao Comunicado 

sufno Materia prima chegou a 
fomecedor. fornecedor. 

congela-
unidade com temperatura 

do 
elevada (fora das 

especificac;oes ). 

3 Nao-Conformidade: o Maier o Menor 

4 Nao-Confonnidade: o Maior D Menor 

4.2 PLANO DE IMPLANTACAO 

I nicialmente serao realizadas as atividades de classificac;ao dos fornecedores 

de acordo com as normas internas. Ap6s, os fornecedores serao reavaliados de 

acordo com as informa¢es obtidas durante as inspegoes no recebimento dos 

materiais adquiridos. 

Uma segunda etapa consistira em enviar mensalmente ao departamento de 

compras informac;oes sobre a situac;ao de cada fornecedor, atraves do relat6rio 

mensal de desempenho. 

E a terceira etapa tera inicio com o agendamento de visitas tecnicas dos 

fornecedores a unidade, momento em que serao discutidos assuntos referentes a 

planilha de acompanhamento do desempenho dos fornecedores e a busca por 
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melhorias. 

FIGURA 7- Plano de lmplanta~o do Modelo Proposto 

Descri<;ao A~ Prazo Responsavel Local da Como sera feito 

do a~o 

problema 
{Oque?) (Tempo (Quem?) 

(Onde?) 
Necessaria) 

Os Classiftcar os 1 rnes Garantiada Salade Atravesde 

fornecedores fomecedores de Qualidade e Reunioes discussao sabre o 

nao sao acordo com as Supervisao numero desempenho de 

classificados normas intemas. dosSetores 02 cad a 

de acordo Adotaros de Aquisi9ao fornecedor/prestador 

comas mesmos criterios de Materiais de servigo e sua 

norm as para os classificagao de 

internas. prestadores de acordo com as 

serviyos. normas internas. 

Necessidade Reavaliar os 1 mes Garantia da Salade Atraves da avaliac;ao 

de reavaHar fornecedores de Qualidade e Reunioes do desempenho de 

OS acordo com os Supervisao numero cad a 

fornecedores criterios dos Setores 02 fornecedor/prestador 

conforme propostos. de Aquisigao de servigo nos 

criterios de Materiais ultimos 12 meses. 

propostos. Considerar tambem 

o questionario 

proposto para 

avalia98o com base 

em prego, qualidade 

e servic;o. 



Descri<;ao 

do problema 

NaoM 

repasse de 

informac;oes 

sobre o 

desempenho 

dos 

fornecedores 

ao 

departamento 

de compras 

(Oque?) 

Prazo 

{Tempo 

Necessario) 

Responsavel 

{Quem?) 

Mensatmente 

informaro 

lmediatamente Garantia da 

ap6s a Qualidade 

departamento de conclusao das 

compras sobre o etapas 

desempenho de anteriores 

cada ( classificac;ao 

fomecedor/prestador e reavaliac;ao 

de servi9os. de 

fornecedores ). 

Local da 

ac;ao 

(Onde?) 

22 

Comoseril 

feito 

Sala da Atraves de 

Garantia sistemas de 

da comunicac;ao 

Qualidade ~nterna, ~nviar 

ao 

departamento 

de comprasn 

modelo 

proposto de 

relat6rio mensa! 

de 

desempenho 

do fornecedor. 

Agendamen- Estabelecer sistema 1 mes a partir Garantia da Sala de Atraves de 

to das visitas de agendamento de da conclusao Qualidade e Reunioes 

tecnicas e visitas tecnicas a das etapas Supervisao numero 

busca por unidade. 

melhorias 

4.3 RECURSOS 

anteriores. dos Setores 02 

de Aquisigao 

de Materiais 

meios de 

comunicac;ao 

(e-ma~l) sera 

agendada a 

visita tecni ca 

com todos os 

envolvidos na 

aquisic;ao e no 

uso dos 

materiais. 

Os recursos utilizados serao o sistema de informatica SAP/R3, ja disponivel 

na empresa e as horas de trabalho de tecnicos em garantia de qualidade e 

supervisao dos setores de aquisi<;ao de materiais. 
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4.4 RISCOS 

0 risco da implanta«;ao do modelo proposto e nao toma-lo pratico e objetivo 

para a obten~o de resultados satisfat6rios e, consequentemente, nao manter urn 

padrao de disciplina para coleta e analise de dados que mantem o sistema. 



24 

CAPiTULO 5- CONCLUSQES E RECOMENDACQES 

Com a implanta<;ao do Sistema de Gestae da Qualidade e a reavalia<;ao 

peri6dica dos fomecedores caminha-se para a aquisi<;ao de materiais/servi~os de 

melhor qualidade e redu<;ao de custos com a nao-qualidade. Os pontes mais 

problematicos sao identificados e as a9()es corretivas sao priorizadas para a 

obten~ao de melhores resultados. 

Com a implanta<;ao das melhorias propostas espera-se obter maior 

transparencia e dareza no tratamento de a9()es com os fomecedores e, com isso, os 

varies departamentos envolvidos no desenvolvimento, aquisi~ao e avalia~ao de 

materiais/servi<;os terao mais informa<;aes disponiveis sobre os materiais/servi~os 

importantes para assegurar a seguran~ e a qualidade dos produtos da empresa. 

Recomenda-se a realiza<;ao analise crltica sobre o modele proposto no 

mfnimo a cada perfodo de reavalia<;ao de fomecedores como objetivo de adequa-lo 

a realidade e toma-to mais pratico e objetivo. 
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ANEXO 01 - REGISTRO OA REAVALIACAO DE FORNECEDORES REALIZADA 

EM OUTUBR0/2004 



COMITE/ASSUNTO: Reavaliaqao Ata N.0 02 J Local: Administrac;ao Area Jl 

• dos Fornecedores de Materias 
Primas Proxima reuniao: -

Data Hon1rio Participantes Data Horario Participantes Data Horario Participantes 

29/10/04 13:30 JLU X 

PKF X 
AFT X 
JCS X 
II go X 

CRG X 

NO PENDENCIAS I TAREFAS A SEREM REALIZADAS P/Quando? Por 
Quem? 

01 Revisao do PR.07-2104 lmediato GQ/Ar.ea 
CBI- alterar a frequencia microbiol6gica conforme: llfSafa 

Refile barriga - a cada 6 cargas ISO 

Carne moida coxa - a cada 6 cargas 
Carne moida peito - a cada 6 cargas 
Gordura peru - a cada 6 cargas 
SEC- descrever a frequencia de analise microbiol6gica do dorso para a 
cada 15 cargas, e sensoria a cada 3 cargas. 

02 Solicitar que os blocos de materias primas paletizadas em estrados de Dez/2004 GQ 
madeira sejam protegidos com folha plastica sobre o estrado. 

03 Registrar nas planilhas do plano de amostragem se a materia prima foi lmediato Area tl 
estocada em estocagem de terceiros equal a estocagem. 

04 Solicitar as unidades de MRU e SEC que as materias primas recebidas Dez/2004 GQ 
resfriadas nao sejam transportadas em caixas de papelao. 

05 Descrever no PR.07-2104 os novos fornecedores aprovados para CMS: lmediato GO/Area 
CMS (352403): frequemcia de analise sensorial - a cada 2 cargas; analise Ill Safa 
microbiol6gica- a cada 20 cargas; analise ffsico-qufmica- a cada 6 meses. ISO 
Frangosul SA Agro Avicola - CPP 259343 
Companhia Minuano de Alimentos S/A- CPP 230190 
Avicola Felipe - CPP 262020 
Gon~alves e Tortola Ltda - CPP 262504 
Ad'Oro- CPP 268479 

Descrever no PR.07-2104 os novos fornecedores e o novo item aprovado lmediato GQ!Area 
(capa de coxa mole), conforme descrito abaixo: II/ Sal a 

ISO 
Capa de Coxao Mole (CPP 842640): frequencia de analise sensorial - a 
cada 2 cargas; analise microbiol6gica a cada 3 cargas; analise ffsico-quimica 
a cada 6 meses. 
Frigorffico Mataboi Ltda - CPP 208697 
lndependencia Alimentos Ltda- CPP 254145 
lndependencia Alimentos Ltda- CPP 259046 
lndependencia Alimentos Ltda- CPP 264704 
lndependencia Alimnetos Ltda- CPP 253413 
Friboi Ltda- CPP 252318 
Friboi Ltda- CPP 255886 
Friboi Ltda- CPP 258562 
Friboi Ltda- CPP 250538 
Quatro Marcos Ltda- CPP 251606 
Marfrig Ltda - CPP 260729 
Distr. de Carnes e Generos Alimenticios Rom a Ltda - CPP 258682 



N° RESULTADOS DAS REUNIOES 

01 Consiclerac;oes Gerais: 
A maioria dos fornecedores de materias primas sao fornecedores internes, ou seja, unidades da 
Perdigao. No anode 2004, foram recebidas MP's bovinas e CMS de fornecedores terceiros, cadacarga 
recebida foi avaliada atraves de analises sensoriais, fisico-qufmicas e microbiol6gicas. 0 fornecedor 
Sagrinco tambem e urn prestador de servi~;os, por isso e avaliado atraves de auditoria. 

A reavalia~;ao dos fornecedores de MP's no ano de 2004 baseia-se nos registros: RNC, ~udos 
microbiol6gicos e fisico-quimico e tambem na experiencia dos funcionarios envolvidos nas atividades. 

A partir dessa reavalia~;ao fica determinado que toda vez que uma analise laboratorial estiver forados 
padroes sera cobrada ayao corretiva formalizada dos fornecedores. 

Todos os fornecedores de materias primas foram reaprovados para o anode 2005. 
Descric;ao breve da reavaliac;ao de fornecedores de materias primas 
02 SIF 466 - Capinzal 

Fisico-Sensorial: 0 principal problema encontrado e em rela~;ao a presen~;a de materiais estranhos 
(ganchos, grampos, plasticos), porem observou-se uma gradativa e constante redu~;ao de materiais de 
grande e media porte ficando assim o problema mais concentrado em materials pequenos (parafusos, 
rebites, grampos de embalagem). 
No caso especifico de dorsa de frango observou-se que foi detectado urn grande numero de materi:ais 
estranhos durante o uso dessa materia prima refor~;ando a importancia da manuten~;ao, conscientlzayao 
e comprometimento do operador da maquina Pass. 
Em retayao ao grande volume de materias prim as recebidas desse SIF, observou-se durante todo:o:ano 
somente 17 registros de temperaturas fora dos padroes, o que mostra uma melhoria em relayaaao ano 
anterior. 
Ha necessidade de melhorias na identifica~;ao do dorsa recebido em pallets, pais muitas vezes nao 
possui data de produyao e numero do late e em alguns casas os sacos plasticos estao ca[dos no piso 
do caminhao. 

Microbio16gico: de 20 amostras analisadas 100% estavam nos pad roes conforme legisla~;ao. 

Fisico-Quimico: de 2 amostras analisadas, 100% apresentou resultado no padrao:. 0 PR.07-2104 sera 
revisado quanta a necessidade de analise ffsico-quimica de algumas materias primas. 

03 SIF 424- Carambei 
Ffsico~Sensorial: A analise sensorial realizada de acordo com o plano de amostragem apresentou 
97,2% de resultados conforme. Observou-se uma redu~;ao na qualidade sensorial de algumas matetias, 
sendo necessaria aumentar a frequencia de am:ilise fisico sensorial: Gordura de Peru - a cada 2 cargas, 
Pele de Peru - a cada 2 cargas. 
Ha necessidade de treinamento dos funcionarios dos quebradores de blocos e recepyao de materias 
primas para que eles avaliem a qualidade da materia prima (especificamente embalagem} e 
comuniquem os responsaveis para a realiza~;ao dos registros. 

Microbiol6gico: das 96 amostras analisadas 99% apresentaram resultados conformes com a legistayao. 

Fisico-Quimico: das 15 amostras analisadas 100% apresentaram resultados dentro dos padraes. 
04 SIF 140- Herval d'Oeste 

Fisico-Sensorial: A analise sensorial realizada de acordo com plano de amostragem apresentou 93,£% 
de resultados conforme. 0 principal problema observado foi em rela~;ao as temperaturas de materias 
primas resfriadas, os demais requisites nao atendidos foram corrigidos e passaram a ser cumpridos. 

Microbiol6gico: das 75 amostras analisadas 98,6% apresentaram resultados conformes com a 
legisla~;ao. 

Fisico-Quimico: das 6 amostras analisadas 100% apresentaram resultados dentro dos padroes. 
05 SIF 2014- Marau Aves 

Fisico-Sensorial: A analise sensorial realizada de acordo com o plano de amostragem apresentou 100% 
de conformidade. Foram registradas NC em rela~;ao a temperatura do dorsa de frango e a problemas de 



paletizayao dos blocos. 

Microbiol6gico: foram realizadas apenas 3 analises m icrobiol6gicas na materia prtma pele de ave, sendo 
que 100% estava conforme com a legislayao. 

Ffsico-Quimico: foi realizado apenas uma analise que teve resultado fora dos padroes. 
06 SIF 103 - Serafina Correa 

Fisico-Sensorial: A analise sensorial realizada de acordo com o plano de amostragem apresentou 100% 
de conformidade. Foram registradas NC em relac;ao a temperatura do dorsa de frango e a problemas de 
paletizac;ao dos blocos. 

Microbiol6gico: foram realizadas 21 analises microbiol6gicas, sendo que 100% estava conforme-com a 
legislayao. 

Fisico-Quimico: foram realizadas apenas duas analises que tiveram resultados dentro dos padroes. 
07 SIF 1001 - Rio Verde 

Fisico-Sensorial: A analise sensorial realizada de acordo com o plano de amostragem apresentou "fOO% 
de conformidade. 

Microbiol6gico: foram realizadas 18 analises microbiol6gicas, sendo que 95% estava conforme-cem a 
legislayao. 

Fisico-'Quimico: foram realizadas 9 analises sendo que 100% tiveram resultados dentro dos pad:rOes. 

Novos itens e fomecedores aprovados 
01 CMS {352403) - foram aprovados os seguintes fornecedores: 

Frangosul SA Agro Avicola- CPP 259343 
Companhia Minuano de Alimentos S/A- CPP 230190 
Avicola Felipe - CPP 262020 
Gonc;alves e Tortola ltda - CPP 262504 
Ad' Oro- CPP 268479 

02 Capa de Coxio Mole (CPP 842640) - foram aprovados os seguintes fornecedores: 
Frigorifico Mataboi ltda - CPP 208697 
lndependencia Alimentos Ltda- CPP 254145 
lndependencia Alimentos Ltda- CPP 259046 
lndependencia Alimentos Ltda- CPP 264704 
lndependencia Alimnetos Ltda- CPP 253413 
Friboi Ltda- CPP 252318 
Friboi Ltda- CPP 255886 
Friboi Ltda- CPP 258562 
Friboi ltda- CPP 250538 
Q.uatro Marcos Ltda- CPP 251606 
Marfrig Ltda- CPP 260729 
Distr. de carnes e Generos Alimenticios Roma ltda - CPP 258682 



ANEXO 02- MODELO DE ATA A SER PREENCHIDO EM REUNIQES COM 

FORNECEDORESIPRESTADORES DE SERVICOS 
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Ata N.0 

REUNIAO: 

Proxima reuniao: 

Data Horario Participantes Data Horario Participantes Data 

PENOENCIAS I TAREFAS-A SEREMREALIZADAS 

RESULTADOS DAS REUNtOeS 

Locat~ 

Horario Participantes 

PIQuando? 

: 

Por 
Quem? 


