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WHB Usinagem
Curitiba - PR

Figura 1 - Linha de Montagem onde sao Utilizadas Componentes WHB

1 INTRODUCAO
A finalidade deste trabalho esta relacionada

a necessidade

de manter a

empresa campetitiva no mercada autamobil istica, direcionado na busca da
excelencia dos processes de qualifica«;ao dos fornecedores bern como os seus
respectivos processes de desenvolvimentos de produtos. Sendo assim, justificando
o fato de alcanQar cada vez mais a qualidade dos seus produtos atraves do
aprimoramento dos processes dos fornecedores.
0 objetivo especifico em questao e desenvolver urn projeto para uma
Sistematica de AvaliaQao e Qualifica9Bo de Fornecedores.
Este trabalho sera realizado e direcionado para empresa WHB Componentes
Automativas, tendo como objetivo estruturar o setar da Qualidade Assegurada
responsavel par fornecedores.
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Atualmente a WHB esta sendo penalizada palos seus cfientes, neste caso as
"montadoras" pela falta de qualidade dos produtos fornecidos pela WHB. Esse
trabalho de qualificacao dos fornecedores ira diminuir os custos pela nao qualidade
como debitos, devolu~o. sele~o, conten¢es etc. nos clientes e melhorar a
imagem da empresa nos clientes atraves do seu indicador PPM.
A proposta deste projeto e praticar nos sub fornecedores a mesma
sistematica de qualificacao que o cliente utiliza para com a WHB (Sistema de
Auditoria VDA- 6.3). Atualmente no mercado automobilfstico alem da necessidade
da certificacao 1809001 :2008 tornou-se urn pre-requisite junto as montadoras a
certifica~o

de processes que neste projeto se faz relevante quando levado em

considera~

ao impacto financeiro e com a qualidade final do produto e a

satisfacao do clienie.

2 APRESENTACAO DA EMPRESA
A WHB Componentes Automotivos e uma empresa com 15 anos de atuayao
no mercado automobiHstico, com capital 100% nacional localizada no distrito
industrial de Curitiba. Atualmente com aproximadamente 1.600 funcionarios, dispoe
de soluy6es diferenciadas em componentes para motores e suspensao para
vefculos laves e utilitarios, as montadoras chamam esta especialidade como parte
da montagem do veiculo denominado como "powertrain".
A empresa vern adotando uma estrategia de agregar valor e na diversificayao
de produtos ou seja, inicialmente a empresa apenas executava atividades de
usinagem ela recebia os componentes "brutes" e realizava apenas a usinagem
deixando o produto acabado para enviar a montadora para montagem de motores.
Para os principais produtos agora tambem esta sendo produzido o "bruto"
internamente, a WHB construiu uma nova unidade de fabricacao.. uma Fundicao de
ferro e uma unidade de Forjaria, com isso esta produzindo os produtos brutes e
diversificando a produgao em componentes para serem utilizados em ferrovias.
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A perspectiva para o segmento automotive para os pr6ximos anos

e de

crescimento e de oportunidades, com isso a WHB esta investindo na estrutura fabril
realizando uma ampliac;ao de 15.000 metros para area de usinagem de novas
produtos que estao sendo desenvolvidos para 2010 e 2011.
Atualmente seu parque industrial esta com mais de 450 maquinas "centres de
usinagem CNC" de ultima gerac;ao, dos mais renomados fabricantes do mercado.
Na busca pela excelencia em qualidade nos produtos que fabrica, a WHB
Usinagem investe constantemente em atuatizac;oes e melhoria de seus processes
produtivos para conquistar e manter os cfientes.

rigura 2 - Lay Out Extemo WHB Usinagem (Aereo)

2.1 PRINCIPAlS CLIENTES
Volkswagen, FIAT, GM, New Holland e lveco.
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2.2 PRODUTOS
Os principais produtos sao: Cabec;otes, Blocos, Bietas, Virabrequim, Colunas
de direc;ao e Carcac;a diferencial.

bicla con nc cti nn

v.i rabre ouim

aranha de freio

t.ambo.r d e &eio

s uporte de freio

Figura 3 - Pincipais Produtos Usinados

3 REFERENCIAL TEORICO
Com as crescentes exigencias neste segmento,

as montadoras vern

introduzindo a cada ana novas metas e indicadores cada vez mais rigorosos
buscando a reduc;ao de prec;os dos produtos, aliado a concorrencia global cada vez
mais forte isto cria uma necessidade de reduzir custos internes e que exigem pec;as
e produtos com alto grau de amadurecimento para fornecimento, bern como
processes robustos direcionados a prevenc;ao de ocorrencias de defeitos.
Os fornecedores devem estar estruturados de forma robusta para que antes
do fornecimento da pec;a I componente corresponda as exigencias minimas de
qualidade do grupo Volkswagen, somente assim poderemos alcanc;ar o nosso
objetivo que eo "Zero Defeito,. Par esta razao devemos focar e cumprir o "Desejo e
satisfac;ao total do Cliente.,
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Segundo Sashkin e Kiser (1994) sao tres os alicerces: o primeiro diz respeito
as ferramentas e tecnicas que as pessoas sao treinadas a usar, o segundo
concentram-se no cliente como foco, e o terceiro e a cultura da

organiza~o.

Ela

pode ser urn facilitador na busca constante da satisfa~o do cliente atraves de urn
sistema integrado de ferramentas, tecnicas e treinamento, o que envolve a melhoria
continua dos processos dentro da empresa o que faz com que os produtos e
servic;os sejam de alta qualidade.
A

considera~o

de Poter (1998) refor9a a importancia de abordarmos o "pilar''

fornecedores durante o processo de analise e desdobramento da estrategia na
organiza~o,

pais os fornecedores segundo o autor podem exercer urn poder de

barganha sabre os participantes da empresa atraves de ameayas de aumento de
pre9os ou da

redu~o

da qualidade dos produtos ou servi9os ofertados. Acredita-se

que isso possa ocorrer par diversos fatores, tais como, porem nao limitados a; Nao
existencia de produtos substitutos que concorram nas vendas; 0 produto do
fornecedor for urn insumo importante para o neg6cio da empresa; Quando o
fornecedor possui uma restri~o quanta a capacidade produtiva, etc.
Com isto para facilitar e esclarecer o objetivo da proposta deste trabalho e
importante definir os temas abaixo;

3.1 0 QUE

E SELECAO DE FORNECEDOR?

De acordo com a ISO 9001 (2008 - 7.4.1) sele9ao de fornecedores, significa:
utilizar-se de criterios, podendo ser administrativos e tecnicos, com base na
capacidade em fornecer produtos de acordo com os requisitos da organiza9ao. Os
criterios para

sele~o, avalia~o

e

reavalia~o

devem ser estabelecidos.

Selecionar fornecedores para Dias (1993, p. 300) e abranger urn maior grupo
possivel de atendimento os requisitos basicos e suficientes dentro das normas e
padroes pre-estabelecidos como adequados. 0 objetivo e encontrar fornecedores
que possuam as condiyaes necessarias para fornecer dentro das quantidades
desejadas com a qualidade desejada, no menor tempo possivel e ao menor custo
passive!.
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3.2 0 QUE

E AVALIACAO?

Avalia9Bo do produto de acordo com as diretrizes da norma ISO 9001 :2008
(7.4.3), e fazer avaliayao atraves de inspec;oes, pianos de recebimentos, ordem de
compra, notas fiscais, certificados de qualidade, etc.
Avaliac;ao de Fornecedores e verificar atraves de auditorias nas instalac;oes e
processes ou por metodos atraves de questionarios, documentos, se o mesmo
atendes as exigencias estabelecidas. Ex: Na industria automotiva uma das
premissas para fornecimento e ter urn sistema de qualidade implementado conforme
normas: ISO 9001:20081/SO TS 16949 e ISO 14001 de preferencia.
A avaliayao de urn fornecedor e realizado periodicamente ou dependendo de
sua performance obtida ao Iongo de urn periodo de fornecimento. Segundo U, Fun e
Hung (1997) 0 metoda de avaliayao para OS fornecedores podem ter diferentes

requisites entre as empresas.
3.3 0 QUE

E REAVALIACAO?

Em funyao dos diversos entendimentos em versoes anteriores a norma ISO
9001 com relayao ao termo "reavaliayao" voltada para o sistema de qualidade,

determinava o que era estabelecido se tornava eterno. Sendo assim, a versao ISO
9001 (2000) estabeleceu mudanc;as para o termo "reavaliayao" em diversos

requisites da norma, com o objetivo de forc;ar a revisao ou a mudam;as de conceitos,
metodologia e de novas tecnologias na busca da melhoria continua nos processes e
produtos.
Entretanto os fornecedores sao submetidos a avaliac;Qes peri6dicas definidas
pelo cliente, porem pode sofrer uma reavaliayao sempre que houver uma quebra de
qualidade que impacta o funcional do produto I servic;o, por quebras de qualidades
constantes ou por nao atingir niveis minimos de qualidade no fornecimento de algum
produto ou servic;o, onde sera verificado o atendimento aos requisites estabelecidos
e a causa raiz do problema, bern como outras falhas no fomecimento e sera aberto
urn Relat6rio de Tratamento de Nao-Conformidade- RTNC.
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0 Sistema da Garantia da Qualidade do cliente avalia cada fornecedor e
dependendo da gravidade e/ou quantidades de ocorrencias o mesmo poderc3 ser
reprovado. 0 fornecedor que for reprovado paden§ ter o seu fornecimento
interrompido, o fornecedor devera elaborar urn plano de ayao para a adequayao das
nao conformidades com prazo e responsaveis para o atendimento do problema em
questao, enviar ao cliente que ao receber as propostas de ayoes verifica se sao
satisfat6rias e ap6s urn periodo determinado o fornecedor ira passar par urn novo
processo de reavaliayao.
3.4 0 QUE

E E ONDE UTILIZA A PADRONIZACAO?

A padronizayao e uma tecnica que visa reduzir a variabilidade dos processos
de trabalho sem prejudicar sua flexibilidade, destinam-se a definir as produtos (com
base nas necessidades dos clientes ), as metodos para estes produtos, as maneiras
de atestar a conformidade de tais produtos e que as mesmos atendem as
necessidades dos clientes, de maneira mais simples ao menor custo e com menor
variayao e confiabilidade possivel.
A padroniza9ao cria uma base sabre a qual podem ser aplicadas outras
tecnicas

mais

elaboradas,

como

o

"benchmarking",

a

"reengenharia",

a

"terceirizayao", o "kaizen", etc.
Para ISO 9001 (2008) padronizayao de uma atividade e feita par metodos,
procedimentos sistematicos para execuyao das atividades de urn processo.
A padronizayao e urn Sistema de Gestao onde as procedimentos internos se
integram com todas as areas da empresa nas suas estruturas verticais e horizontais
numa forma sistemica que envolve todo o sistema produtivo de urn produto.

4 DIAGNOSTICO ATUAL DA WHB
Atualmente as indices de Qualidade nos clientes vern havendo uma
tendencia de aumento em decorr€mcia de falhas e quebras de qualidade, com isso a
WHB esta sofrendo urn grande impacto financeiro comprometendo suas metas e
objetivos de qualidade, isto devido aos custos pela nao qualidade dos produtos tais
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como: debitos, devolu98o, retrabalhos, refugos e sele98o de pegas quando ja estao
nos clientes por empresas contratadas, etc.
0 diagn6stico foi identificado em urn Workshop realizado pela empresa com
todos os gestores envolvido diretamente nas atividades relacionadas com a
qualidade do produto, com base em uma anlise da performance de qualidade nos
indicadores interne e no cliente com rela98o ao modo de falhas, evidenciamos que
a falta de qualidade dos produtos fornecidos pela WHB nao estao relacionado
diretamente aos produtos industrializados nos processes WHB e sim pelos
componentes comprados dos "subfornecedores" na qual a WHB utiliza na montagem
das pegas e conjuntos e que posteriormente sao fornecidos diretamente as
montadoras ocasionando defeitos I falhas no cliente.
Evidenciou-se que o sistema da qualidade na WHB possui registros das
a9oes corretivas e das tratativas das ocorrencias nas quebras de qualidade dos
fornecedores, porem a sistematica atual utilizada para acompanhamento e os
criterios de avalia9ao I qualifica98o nos processes dos fornecedores nao atende aos
requisites minimos I indicadores exigidos pelas montadoras.

5 OBJETIVO

0 objetivo geral deste projeto tecnico consiste em apresentar uma sistematica
que forne9a as diretrizes e criterios para avalia9ao, qualifica9Bo, homologa9ao e
monitoramento quanta ao desempenho dos fornecedores.
Para que seja possivel atingir o objetivo descrito acima, foram delineados os
seguintes objetivos especificos:
-

Estabelecer os criterios e requisites

minimos de qualifica9ao de

fornecedores, conforme item 8.6.
- Sugerir urn modelo para realiza9ao de auditoria em processo e uma
avalia98o de risco de processo, conforme respectivamente as tabelas 03 e 04.
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- Apresentar modelos de questoes que podem ser realizadas em auditorias
para se verificar a qualifica98o do processo do fomecedor, conforme check list do
item 8.3.
Nota: Foram elaborados os itens 8.4 e 8.5 para urn melhor direcionamento e

grau de profundidade que pode ser atingido relacionado a uma auditoria de
processo, estas informagoes sao necessarias e de suma importancia para se
certificar a robustez de urn processo.
A finalidade deste trabalho esta direcionada na busca da melhoria e
excelencia dos processes de qualifica98o de fomecedores, bern como os seus
respectivos processes de desenvolvimentos de produtos, pois se entende que tais
processes sejam de grande impacto em uma organiza98o, (qualidade I custos I
desempenho) uma vez que os mesmos possuem uma relagao direta e sao partes
integrantes do produto final.
Estruturar uma forma sistemica e urn modelo de avaliagao de fomecedores
esse trabalho de qualificayao dos fomecedores ira diminuir os custos pela nao
qualidade, assim como seus maleflcios causados por debitos, devolugao, etc. e
!"!"'~!horgr

g !m~~em da empresa atraves do seu indicador- PPM junto ao cliente.

A proposta do projeto e praticar nos fornecedores a mesma sistematica I
exigencia de qualificayao do cliente "montadoras" para com a VVHB (Sistema de
Auditoria VDA - 6.3)
A proposta desta sistematica tern como objetivo estabelecer as diretrizes para
avalia98o, desenvolvimento, homologayao e monitoramento quanta ao desempenho
dos fornecedores, tais como:
- Criteria para avaliagao e homologagao de fornecedores e processo;
- Avaliayao e desempenho do fomecedor;
-Requisites especificos WHB.

18

6 PROPOSTA

Desenvolver uma sistematica de qualidade para avaliagao e qualifica«;Eio de
fornecedores.
A avaliagao e homologa«;ao dos fornecedores e uma sistematica para
assegurar que os fornecedores demonstrem suas capacidades em atender as
necessidades e expectativas da WHB Componentes Automotivos e de nossos
clientes.
A avalia«;ao inicial para homologa«;ao podera ser eventualmente dispensada
caso o fornecedor possua urn Sistema de Gestao da Qualidade conforme os
requisitos da ISOffS 16949:2002 por organismo certificador, no entanto, seja qual
for a condi«;Eio de certifica«;ao nao isenta o mesmo quanto ao atendimento e criterios
do Sistema VDA.
A WHB Componentes Automotivos estabelece como criterios minimos para
fornecimento, apenas fornecedores que possuirem seu Sistema de Gestao da
Qualidade avaliado e ser classificado como A ou B na Auditoria de Avalia«;Eio de
Fornecedor (VDA 6.3).
Os fornecedores que nao atenderem ao criteria de certifica«;ao especificado,
somente poderao fornecer mediante uma aprovagao do cliente para o qual a WHB
produzira.
A metodologia utilizada para a avalia«;ao do fornecedor sera a mesma
utilizada pelo cliente para qual a WHB fornece o produto final no caso a Auditoria de
Avalia«;ao de Fornecedor. -"VDA 6.3'

7 SISTEMA DE AUDITORIA VDA- 6.3

7.1 INTRODUCAO AO SISTEMA VDA

0 termo VDA na sua forma original de escrita vern do alemao "Verband Der
Automobilindustrie" e significa Associa«;ao de Fabricantes para a Industria

Automobilistica da Alemanha. Foi desenvolvida pela Associa«;ao de Fabricantes para
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a Industria Automobilistica alema, na qual e um sistema de avaliagao e capacitagao
de processo direcionado ao mercado automobiHstico.
0 conceito da avaliagao de processo VDA 6.3 e com relac;ao ao desempenho
de produgao X qualidade, uma avaliagao positiva ou um processo aprovado deixa o
fornecedor numa condigao aprovada para fornecimento.
Tendo como finalidade certificar a capacidade de qualidade dos fornecedores
em seus processos e produtos, a avaliagao e realizada atraves de uma auditoria
assegurando a qualificagao e os cumprimentos das especificac;6es de processo e
produto, conforme o manual VDA 6.3 (1998). A metodologia oficial utilizada pela

Volkswagen do Brasil e atraves do Manual Formula Q-Concreta VW

sa

edigao

(2009).

8 METODOLOGIA
A partir do diagn6stico apresentado no capitulo 04, e possfvel
estabelecer e utilizar a ferramenta de qualidade (5W2H) para relac;ao de ac;oes
que precisam ser tomadas na WHB para que ela possa atender aos requisitos a
nova sistematica de avaliagao e qualificagao de fornecedores.
Na tabela 1 e apresentada, de forma detalhada como a sistematica
pode ser aplicada na base da tecnica 5W2H, passo a passo para executar esse
projeto que contempla resposta as quest6es do tipo:
Oque?
Como que?
Quando?
Quem?
Como?
Com Quanta?
Onde?
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Tabel a 1 - 5VV2H

Plano de A~ao
0 que: ( Objetivo da acao)

Onde?

Porque?

Acao (Como Fazer)

Resp.

Prazo

Ouanto custa (se
aplioivel)

A WHB Componentes
Automotivos ira estabelecer
como criterios para

Os fornecedores nao
atenderem ao criteria

Criar uma sistematica de

de certifica{l'io "

avaliacao e homologacao

Qualificacllo "
especificado, os

dos fornecedores para
assegurar que os
fornecedores demonstrem
suas capacidades em
atender as necessidades e
expectativas da WHB e de
nossos clientes.

Fornecedor

indicadores de
Qualidade WHB nos
clientes esta alto
devido a falhas de
qualidades
provinientes de
fomecedores

fornecimento, apenas

Reducao dos

fomecedores que possuirem
seu Sistema de Gestl'lo da

Oprazode

custos pela
nl'io Qualidade

Qualidade avaliado e

homologacao e

taiscomo;

dassifiCado como A ou 8 na
Auditoria de Avalia~ de

recertifica{iio
devolucao de
Qualidade sao 60 dias ap6s
pe{as,

Fornecedor. A metodologia
utilizada para a avaliacao do

aentragado
resultado da

fornecedor sera a mesma

Auditoria

utilizada pelo cliente para qual
a WHB fornecer o produto

retrabalhos,
contracllo de
empresas para
selecao, custos
degarantia

final no caso a Auditoria de
Avalia{l'io de Fornecedor. - •
VDA6.3"

8.1 AVALIACAO DO PROCESSO NO FORNECEDOR

A avaliacao de processo e realizada atraves de uma auditoria que

e

aplicada atraves de um formulario de avaliacao conforme tabela 3. Ao se aplicar
uma auditoria ela e parte fundamental na identifica<;ao dos potenciais de riscos I
falhas do processo, bem como na classificacao correta da falha e com rela<;ao

a

gravidade da falha e principalmente o risco em potencial de fornecimento de pe<;as
nao conformes.
0 diagn6stico abaixo trata- se de um exemplo de uma auditoria de processo
realizada utilizando o formulario VDA - 6.3, nele podemos observar o nfvel de
profundidade que deve ser abordado nos processos. 0 relat6rio deve constar
informa<;oes tais como; o produto avaliado, a descricao da falha deve ser clara e
objetivo, a gravidade da falha para o produto I processo, a etapa do processo onde
ocorreu a nao conformidade, a descricao das a<;oes corretiva, prazo e responsavel.
A Tabela 2 e utilizada para preenchimento e acompanhamento do campo
Status das A<;Oes da Tabela 3.
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Tabela 2- Acompanhamento dos Status das afoes

STATUS D:O RE LATORIO D !E AUDITORIA VDA 6_3

60 %

80%

Digitar 1

Digitar 2

Digitar 3

Quando nao foi tomada

At)OS a defini~ao das
a~oes, o acomt)anhamento
devera ser semanal com o
apontamento do status

A~oes totalmente
imt)lementadas.

nenhuma a~ao 1)ara a falha
em referencia.

conforme 1)ercentual.
20%a80%

100%

S - Solucionado / ES -Em Solucao / 1-lnvestimentos I

- Permanente

Tabela 3- Relat6rio Auditoria VDA 6.3

u
Qualidade Assegurada Agregados
Para preenchimento do responsavel pela
Para preenchimento do Auditor
area auditada
a> 0
'C.c:

Nao

o_ca

Conformidades

cn.O

Ot!
o.-

BielaVolks

BielaVolks

Processo

Operavao 1o Evidenciado checklist
de manutenvao de
rotina com itens NOK
conforme OS: 498448 I
498456 I abertas em
02/1212009. N F item
14.2.2.1

Processo

Operavao 1o Evidenciado sistema
marposs desligado,
equipamento travando.
NF item 14.2.2.1

en

0

A~oes

Prazo
(Semana)

Responsavel

8

Parada de
produvao para
regularizar o check
list

lmediato

Giovani
Superv.
Manutenvao

4

Acionado a
manutenyao
eletronica
conforme OS para
alinhamento dos
sensores.

Sem-25

Marcos Vieira
Super. Produvao

c:

0
Q.

lmediatas

Status
das
a<;oes
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BielaVolks

Processo

Opera~ao 10 Evidenciado
equipamento 020/119
com sistema de filtro
desativado, operador
utiliza a manta
manualmente. NF item
7.2.2.2

Nao ha
recupera~ao

6

Opera~ao

BielaVolks

BielaVolks

BielaVolks

BielaVolks

Biela Volks

BielaVolks

Processo

20 Equipamento 020/120
com varios vazamento
de oleo refrigerante. NF
item 7.2.2.1

8

BielaVolks

Sem-25

Manuten~ao

Parada de
para
regularizar o check
list

lmediato

Sem-27

produ~ao

Giovani
Superv.

Giovani
Superv.
Manuten~ao

Processo

Opera~ao 30 - Falha no
cliente com quebra de
broca: Desligado o
sistema artis do
equipamento onde
possibilita a det~ao
da falha. NF item 14. 2.
2. 5 e 14. 2. 4. 3

4

Equipamento
obsoleto, nao sera
adquirido urn novo
devido ao alto
custo, sera
confeccionado
dispositive
internamente para
da falha.

Processo

Opera~ao 30 Equipamento 020/248
com varias OS abertas:
421174- 23/02 Vaz.
424212 - 29/03 botoeira
421177 03/02 NF item
7.2.2.1

6

Parada de
produ~ao para
regularizar as OS

lmediato

lmediato

Caio
Gerente
Qualidade

Edson Pires
Gerente produ~ao

Giovani
Superv.
Manuten~ao

Processo

Nao realizado as
inspe~oes e
recebimento nos lotes
do dia 09 ao 20/04. NF
item 14.1.4

6

0 quadro de
funcionarios do
setor foi
reestruturado para
a realiza~ao das
atividades
faltantes.

Processo

Opera~ao 40 Evidenciado que os
meios de controle nao
estao acondicionado
corretamente, ficam
soltos dentro da caixa.
NF item 14. 2. 3. 5

8

Requisitar novas
caixas aberto SC

Sem-25

Edson Pires
Gerente produ~ao

Processo

Op. 40 - Equipamento
com seu painel eletrico
coberto com plastico
devido goteira de
agua da chuva. NF item
7.2.2. 1

8

Aberto OS para reparar telhado.

Sem-26

Manuten~ao

Processo de
melhoria, realizado
cota~ao para
substituir a porta
para cortina de luz.
E se estender aos
de mais processos.

Sem-27

Aberto SC para
compra dos
tampoes.

Sem-26

a

Opera~ao

BielaVolks

do
motor,
necessidade de
adapta~ao de urn
novo motor.

Processo

Processo

45 Equipamento 020\457
Evidenciado porta do
equipamento com sua
trava de seguran~a
desparafusada. NF item
7.2. 2.1
Opera~ao 40 Evidenciado ogivas
pneumaticas travando
devido a falta tampao
de prote~ao em estoque
de reposi~ao. NF item
7.2.2.4

8

6

Simao
predial

Giovani
coordenador
Manuten~ao

Sivonei
coordenador
Metrologia
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BielaVolks

Process a

Evidenciado area
desorganizada para
armazenamento pet;as
suspeitas e de
devolut;ao, pet;as em
cat;ambas misturadas
fora da area de
produtos nao conforme.
NF item 14.2.1.2

BielaVolks

Process a

Operat;ao 50 Evidenciado pianos de
controle sujos de oleo.
NF item 14.2.2.4

Processo

Maquinas Brothers 021
- com protet;ao do eixo
danificada conforme OS
421641. NF item
14.2.2.3

Process a

Nao ha cabine de
sopro, operador passar
ar na pet;a espalhando
cavaco pela plataforma.
NF item 13.2.7.1

6

Com a mudant;a
no lay out nao sera
necessaria cabine
de sopro sera
introduzido no
processo uma
lavadora.

Processo

Lay out da area requer
movimentat;ao do
operador a todo o
momenta, para lavar
pet;as, embalar e
abastecer o eqpto. NF
item 14.2. 3.3

8

Mudant;a do lay
out em andamento.

Sem-25

Marcos Vieira
Super. Produt;ao

Processo

Operat;ao 60 evidenciado cartas farol
com sequencia fora do
especificado para
caracteristica CP
8,674+/-0, 11. NF
item14. 2.1.1 e 14.2.4.2

4

Paralisat;ao de
maquina e
realizado
manutent;ao e
ajuste

lmediato

Marcos Vieira
Sup. Produt;ao

Processo

Operat;ao 70 Evidenciado carta farol
para rugosidade com
pontos consecutivos
fora nos dias 20 e 21/04
sem at;ao.
(RZ maximo de 15 ) NF
item 14.2.1.1 e 14.2.4.2

4

Paralisat;ao de
maquina e
realizado
manutent;ao e
ajuste. Bloqueado
estoque para
content;ao de
NOK

Sem-24

Marcos Vieira
Sup. Produt;ao

Processo

Operat;ao lavadora Piso escorregadio
devido ao vazamento
oleo operat;ao 80,
sendo contido com
papelao. NF item
7.2.2.1

6

Aberto OS para
manutent;ao

Sem-25

Giovani
Sup. Manutent;ao

Nao ha fluxo de
processo, varias caixas
de peyas sem
identificat;ao. NF item
14.2.3.4

6

Reciclagem e
Orientat;ao dos
inspetores

lmediato

Caio
Gerente QA

BielaVolks

BielaVolks

BielaVolks

BielaVolks

BielaVolks

BielaVolks

BielaVolks

lnspet;ao Final

8

Feito de imediato
nova marcat;ao no
chao, aumentado a
area de devolut;ao
e separado par
tel as

lmediato

Caio
Gerente qualidade

8

Substituido de
imediato novas
Pianos de Controle

lmediato

Marcos Vieira
super. Produt;ao

6

Aguardando
compra material
conforme S.C.
036811 (23/04/10)

Sem- 26

Giovani
Superv.
Manutent;ao

Sem-27

Marcos Vieira
Super. Produt;ao
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BielaVolks

BielaVolks

lnspe~ao

lnspe~ao

Final

Nao ha identifica~ao
conforme SGQ para
pallets de pe~as em
processo e piso sem
demarca~ao. NF item
14.2. 3. 3

Final

Evidenciado varias
caixas de pe~as de
retrabalho, falha de
fundido para analise,
sequencia de processo
todas juntas. NF item
14.2.3.3

6

6

Reciclagem e
dos
inspetores e
demarcado o local
para os pallets
Orienta~ao

8

Reciclagem e
Orienta~ao dos
inspetores, criado
nova area para
retrabalho e falhas
de fundido com
telas e acesso
restrito
Criado urn grupo
com envolvimento
das areas
Engenharia I
Qualidade e
Produ~ao para
solu~ao do
a

lmediato

CaioGerente QA

lmediato

Caio
Gerente QA

Sem-25

Caio
Gerente QA

BielaVolks

lnspe~ao

Final

Evidenciado alto indice
de pe~as reprovadas
por vazamento
aguardando analise.
(retrabalho ) NF item
14.2.2.2

BielaVolks

lnspe~ao

Final

Observado bi-manual
soltos. NF item 7.2.2.1

6

Abrir OS e fixar bimanual

Sem-25

Marcos Araujo
Super. Qualidade

Biela Volks

lnspe~ao

Final

Abotoeira danificada
amarrado com elastico.
NF item 7.2.2.1

6

Abrir OS e fixar
botoeiras

Sem-25

Marcos Araujo
Super. Qualidade

Sem-25

Caio
Gerente
Qualidade

4

0 quadro de
funcionarios do
setor foi
reestruturado para
a realiza~ao das
atividades
faltantes.

lmediato

Caio
Gerente
Qualidade

4

0 quadro de
funcionarios do
setor foi
reestruturado para
a realiza~ao das
atividades
faltantes.

lmediato

Caio
Gerente
Qualidade

4

0 quadro de
funcionarios do
setor foi
reestruturado para
a realiza~ao das
atividades
faltantes.

lmediato

Caio
Gerente
Qualidade

BielaVolks

BielaVolks

BielaVolks

BielaVolks

Aquisi~ao

I

Recebimento

Aquisi~aol

Recebimento

Aquisi~ao I
Recebimento

Aquisi~ao

1
Recebimento

Evidenciado que o
cronograma de pe~as
compradas esta
atrasado pe~as a serem
analisadas na semana
13. NF item 14.1.2

0 contra check
conforme cronograma
de inspe~ao e
recebimento esta
atrasado. NF item
14.1.4

Avalia~ao do produto
(contra checagem)
atrasado NF item 14.1.3

Evidenciado a nao
das
interna de
inspe~ao e
recebimento. NF item
14.1.5
realiza~ao
inspe~oes

4

0 responsavel nao
atende a demanda
devido ao aumento
de produ~aocontrata~ao

imediata de 02
inspetores
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8.2 AS ETAPAS DO PROCESSO QUE SAO ABORDADAS NA AUDITORIA
•

Subfornecedor

•

Recursos Humanos

•

Maquinas

•

Ferramental

•

Logfstica

•

Processo

•

Qualidade

•

Status liberac;Bo Amostra

•

Melhoria continua

8.3 CHECK LIST

Para facilitar e direcionar a auditoria segue urn check list em formato de
perguntas (se aplicavel), que devem ser abordadas na auditoria para todas as
etapas de avaliac;Bo do processo citadas acima.

8.3.1 Subfornecedores

- Todos os subfornecedores estao avaliados?
•

Existe sistematica de avalia9ao de fornecedores? Todos os
fornecedores ja foram avaliados?

- As primeiras amostras para os subcomponentes estao liberadas?
•

A certificac;Bo de todos os componentes ja foi realizada e estao
aprovadas?
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- 0 CP I CPK do subfomecedor esta OK?
•

Os subfornecedores possuem estudo de capabilidade (CPK > 1,33)
para as cotas e caracteristicas criticas?

- 0 fluxo de materia-prima I componente esta OK?
•

0 fluxo de materia-prima ou componentes oferece riscos para a
qualidade, a estocagem esta em local ideal, como e o fluxo interne?

8.3.2 Recursos Humanos

- A gerencia esta envolvida?
•

A alta administrac;ao esta realmente envolvida com o sistema da
qualidade?

Participa

das

auditorias

(fechamento )?

Oferece

resistencia as necessidades e a investimentos?
- 0 processo e supervisionado?

•

Existe uma pessoa com experiencia que acompanha a linha ou
processo durante o inicio de produ«;ao, existe plano de manutenc;ao
do processo?

- Existe a matriz de versatilidade?
•

Todos os funcionarios estao treinados nos pastas de trabalho,
sistema da qualidade, (existem evidencias )?

8.3.3 Maquinas

- 0 status I disponibilidade de maquinas dedicadas estao OK?
•

Existem

maquinas

compativeis

com

quantidades suficiente, disponiveis, etc.

os

ferramentais,

em
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- 0 status I disponibilidade de maquinas nao dedicadas estao OK?
•

Existem

maquinas

compatfveis

com

os

ferramentais,

em

quantidades suficiente, disponfvel, etc.?

- Quante ao CMK esta OK?
•

Foi realizado estudo de capabilidade para as maquinas? Estao
aprovados?

- Como esta a manutenyao corretiva I preventiva - OK?
•

Existe sistema de manutenyao das maquinas? Estao sendo
realizadas conforme planejado?

- 0 conceito de reposiyao de peyas para maquinas crfticas?
•

Como sao administradas peyas criticas de reposiyaO das maquinas
que sao "gargalo" no processo?

8.3.4 Ferramentas

- 0 status I capacidade de ferramentas estao OK?
•

Todos OS ferramentais estao dentro da vida util? Tern ferramental
reserva aprovado? Tem um controle de vida uti I do ferramental?

- A manutenyao corretiva I preventiva esta OK?
•

Existe sistematica de manutenyao dos ferramentais? Estao sendo
realizadas conforme planejado?
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- As

condi~oes

•

de armazenamento estao OK?
0 local de armazenamento dos ferramentais oferece riscos de
avarias? Estao devidamente identificados (moldes em uso, em
manuten~o,

em

aprova~ao,

etc.)

- 0 dimensional do ferramental esta OK?
•

Foi realizado o estudo dimensional dos ferramentais? Esta OK?

8.3.5 logistica

-A materia-prima tern rastreabilidade, segue o FIFO e LAY OUT - estao OK?
•

Esta garantindo a rastreabilidade, FIFO?

As condi¢es de

estocagem, fluxo interne oferecem riscos para qualidade.
- A rastreabilidade do produto final esta OK?
•

Como

e

garantida a rastreabilidade do produto final?

sistematica de

identifica~ao?

Qual a

- Abaixo segue urn Exemplo:

W451724

IL

INSPETOR
._
______ TURNO

~-----------ANO

.___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ OIA SEMANA
.___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ SEMANA

- A embalagem esta aprovada?
•

A embalagem esta aprovada pelo cliente? Esta em born estado de
conserva~o?
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8.3.6 Processo

- Os procedimentos de liberayao e os setups do processo estao OK?
•

Como sao realizados os setups do processo e os dispositivos?
Existem

pe~s

padrao ok e nao ok?

- Os controles e riscos de processo estao identificados, implementados?
•

Todos os riscos identificados no FMEA sao controlados, possuem
poka-yoke?

- Os dispositivos de controle I equipamentos de testes na linha estao OK?
•

Existem

dispositivos

caracteristicas crfticas?

de

controle

e

teste

para

todas

as

Para todos os dispositivos existem os

estudos de repetibilidade e reprodutibilidade (R&R)?
- 0 CP I CPK, estao OK?
•

Existem estudos de capabilidade para todas as e caracteristicas
criticas do processo CP, CPK > 1,33?

8.3. 7 Qualidade
- 0 planejamento de teste de laborat6rio e adequados?
•

Existe planejamento para testes de laborat6rio? Evidencias que sao
realizados? FreqOencia I amostragem definidas?

-A

libera~o

do produto pel a manufatura sao realizadas?
•

Existe controle de liberayao do produto final (caracterfsticas criticas)
pela produyao.
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- A libera9ao final da qualidade do produto e realizada?
•

Existe controle de liberayao do produto/ lotes de produ9ao pela
qualidade?

- 0 Audit subcomponentes e/ou produto final estao implementadas?
•

Existe uma area separada, iluminayao ok? Check list para avalia9ao
do audit de produto final. Este check list contempla uma analise
crftica dos problemas de linha? Amostragem definida? indice para
mediyao de desempenho? 0 pessoal esta devidamente treinado?
Os padroes ajustados?

- As peyas de seguranya estao documentadas?
•

Existem todas as documentayaes e controle para peyas de
seguranya exigidas pelo cliente (area identificada, treinamentos
etc.)

-0 status de housekeeping, OK?
•

Como esta o housekeeping I 5S? Existe urn programa de
conscientizayao? Os operadores estao treinados?

8.3.8 Status de liberayao de amostras

- Os status do dimensional no fomecedor estao OK?
•

Foi realizado estudo dimensional para todas as cotas?

- Os status dos testes no laborat6rio do fornecedor estao OK?
•

Todos os testes de laborat6rio exigidos em desenho estao
concluidos? Os resultados estao ok?
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8.3.9 Melhoria Continua

- Os status "reclamagoes" de clientes estao sendo controlados?
•

Todas as Reclamagoes sao conhecidas? Existe metodologia para
redugao

de

incidencia?

Agoes

corretivas

I

verificagao

da

abrangencia? Agoes preventivas?
- Os problemas de subfornecedores estao controlados?
•

Existe sistematica para controle de quebra de qualidade dos
subfornecedores?

- Sao utilizados os resultados das auditorias de produtos?
•

Utiliza os resultados das auditorias de produto para melhoria
continua do produto e processo? Como medea eficacia?

8.4 PLANO DE ACAO

A partir do encerramento da auditoria VDA, o fornecedor que nao
estiver qualificado como A ou B, tera 30 dias para elaborar, enviar e colocar
em pratica urn plano de agao para uma nova avaliagao, o prazo de 30 dias
pode ser alterado desde que seja negociado com a WHB.

8.5 MATRIZ DE AVALIACAO DE RISCO DE PROCESSO
A matriz de avaliagao de risco de processo

e uma

ferramenta de

gestao a vista utilizada para informar a nota final da auditoria, utilizada para
visualizar de uma forma macro qual o desempenho e os problemas do processo,
ou seja, nesta matriz contempla todas as etapas do processo e suas respectivas
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notas para cada quesito. 0 resultado final sempre vai ser a menor nota
"pontua~o"

encontrada durante toda a avaliagao do processo.

Na tabela 4 utilizada como exemplo, eta e composta par 09 colunas que
sao todas as etapas do processo (item 8.2), e em cada coluna estao distribuidas
as perguntas conforme o Check list (item 8.4) as pergunta na matriz deve ser
avaliado durante a auditoria do processo e o auditor deve estabelecer uma nota
de 1 a 10 conforme descrito no rodape da Matriz (tabela 4), a menor nota
aplicada em toda

avalia~o

deve sera nota final, a nota aplicada entende pelo

grau de atendimento do processo com

rela~o

aos requisitos da Norma VDA.

(Neste exemplo da tabela 4 foi aplicada a nota 06 para a etapa de Processo,
onde se refere a pergunta se todos as riscos identificados no FMEA sao
controlados, o auditor avaliou as condigoes de atendimento I cumprimento da
norma e julgou que neste quesito o grau de atendimento seria uma nota de 06)
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Tabela 4- Matriz Risco Processo

8.6 CRITERIOS PARA HOMOLOGACAO DE FORNECEDORES:

- Fornecedores certificados em ISO 9001 :2008 ou TS 16949:2002 como minima;

- Classifica9ao A ou B na avalia9ao de processo "Auditoria VDA 6. 3" realizada pel a
WHB;

- 0 fornecedor que atender o quesito de certifica9ao, porem for classificado como
"C" somente poderao ter o fornecimento se o plano de melhoria apresentada possuir
data de implanta9ao anterior a data de fornecimento de pe9as com uma nova
auditoria realizada, na qual o resultado ocorra
fornecedor.

a

revisao da classifica98o do
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8.7 CRITERIOS PARA ANALISE E APROVACAO DE PROCESSO:

0 processo do fornecedor s6 sera considerado aprovado quando a avaliac;ao
for A ou Be tambem contemplar as etapas abaixo (se aplicavel).

•

Documenta~io:

A documentac;ao deve estar de acordo com o padrao norma VDA.

•

Dimensional:
Para urn novo produto ou liberac;ao de processo, deve ser realizado
o dimensional da pec;a e a contra-checagem com relat6rio do
fornecedor de todas as caracterlsticas crfticas identificadas no
desenho.

•

Funcional:
A analise funcional do produto sera validada ap6s seu desempenho
no processo WHB e na montagem final do produto "motor'', serao
utilizados como criterios os Indices de refugo, usinabilidade,
adaptac;ao ao processo e montagem do produto no cliente final.
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9 CRITERIOS PARA AVALIACAO DE FORNECEDORES

Tabela 5- Avalia~ao de Fornecedores

AVALIAt;AO DE FORNECEDORES
PERFORMANCE
---_ ...

Item

Peso

.. -·

.

Avalia~ao
ISO-TS 16949;2002 -30 PONTOS

Certificacao da Qualidade

30 Pontos

ISO 9001:2000-20 PONTOS

SEM CERTIACAc;Ao- ZERO PONTO
CLASSIACAr;AO A- 50 PONTOS

Audito:ria de fornecedores

50 Pontos

CLASSIHCAr;AO B- 30 PONTOS
CLASSIFICA<;AO C- ZERO PONTO

0 A 2 OCORRENCIAS- 30 PONfOS

Recebimento

30 Pontos

J A 4 OCORRENCIAS -15 PONTOS
ACIMA OE 5 OCORRBNCIAS -ZERO PONTO

METAATINGIOA- 50 PONTOS

METAATINGIDA- 50 PONTOS

MET A lULTRAPASS/\DA ATE 10%- 40 PONTOS

META IULTRAPASS/\DA ATE 20%- 30 PONTOS

Desempenho no processo
indic·e de retrabalho

50 Pontos

META :UlTRAPASSAD A ATE JM'O- 20 PONTOS
META ULTRAPASSADA ATE 40%- 10 PONTOS
META ULTRAPASSADA > 40% -ZERO PONfOS

Desempenho no Cliente

100 Pontos

Levantamento Pr~eliminar da
Gestao das Variaveis de
Meio Ambiente

20 p.o ntos

1 OCORRENCIA- ZERO PONTOS

CERTIACA<;J\O ISO 14001:2004-10 PONfOS

DOCUMENT Af;AO ATUALIZADA DA GESTAO DE
VARIAVEIS DE MBO AMBIENTE- 5 PONTOS
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~

E dos pontos = 100°/o Classe Fornecedor
II

A-B-C

CLASSIFICA<;Ao E INDICES
CLASSE A

>= 90°/o
entre 89°/o a 85°/o

Figura 4 - Classifica~ao e indices

Para calculo do desempenho dos fornecedores WHB sao considerados os seguintes
itens:

- Criteria de Pontua<;ao
- fndice de recebimento
- fndice de Processo
- Auditoria de Processo
- Grafico de Acompanhamento

9.1 A CLASSIFICACAO DO FORNECEDOR E DETERMINADA PELO SEGUINTE
CRITERIO

- Fornecedor "A"- Quando a pontuayao atcan<;ada pelo fornecedor for maior
ou igual a 90% dos pontes possfveis. Os produtos deste fornecedor entrarao na
WHB como qualidade assegurada.
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- Fornecedor "B" - Quando a

pontua~o

alcangada pelo fornecedor estiver

entre 89% e 85% dos pontos possfveis. Os produtos deste fornecedor entrarao no
criteria de Skip Lot, onde a cada OS entregas uma sera inspecionada.
- Fornecedor "C"- Quando a

pontua~ao

alcangada pelo fornecedor for menor

que 84% dos pontos possiveis. Todos os produtos fornecidos passarao pela
inspe~o

de recebimento.

0 desempenho trimestral do fornecedor sera utilizado para a

elei~ao

dos

fornecedores criticos. Sera considerado fornecedor critico o fornecedor que no
desempenho trimestral atingir pontua~o inferior a 90%.

10 iNDICADOR DE PROCESSO

0 desempenho sera apresentado atraves de um indicador referente as
ocorrencias de falhas no processo provenientes de fornecedor, mediante a analise
da falha e levantamento de evidencias que confirmam a nao conformidade;

11 MONITORAMENTO

0 monitoramento do desempenho do fornecedor sera realizado mensalmente,
este monitoramento e feito atraves de grafico individual, o qual contempla a
evolu~o

do desempenho do fornecedor ao Iongo do mes e do ano.
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12 CONCLUSAO

A avaliac;ao de fornecedores se tornou uma necessidade principalmente para
a industria automobilistica, devido as exigencias do cliente, consumidor e da
competitividade que temos nos dias atuais.
Os processes de avaliac;8o melhoram o desempenho da empresa reduzem
custos e facilitam as atividades exercidas nas empresas no dia a dia, devido a ter
urn processo mais confiavel e robusto.
A avaliac;8o permite avaliar o fornecedor nos pontes que sao importantes para
a empresa e verificar se ele esta alcanc;ando as metas estipuladas, certifica as
deficiencias do fornecedor o que auxilia na realizac;ao de urn plano de ac;ao que vise
a melhoria continua da qualidade do mesmo.
Para avaliac;ao de novos fornecedores compreende em avaliar seu resultado
e verificar se o mesmo esta apto para o fornecimento, ou seja, se esta dentro do
mfnimo desejavel para os requisites de qualidade.
A analise de todos os fornecedores de uma empresa permite a estipulac;8o de
urn ranking dos melhores onde os mesmos devem ser reconhecidos. Para os piores
devem ser incentivados a buscar melhorias para ser reclassificados.
Com uma equipe qualificada e comprometida para executar as atividades de
avaliac;8o de fornecedores, associado a uma sistematica de avaliac;8o adequada
permitira obter urn melhor desempenho do fornecedor.
Quante ao objetivo de qualificac;8o de fornecedor, ele devera estar entre A ou
B, dentro do criterio de Avaliac;ao e Desempenho de Fornecedores WHB.
Devido ao objetivo da proposta deste projeto, ele limita-se apenas aos
fornecedores de componentes utilizados na linha de montagem I produc;8o WHB.
0 atendimento do objetivo geral deste trabalho foi em apresentar uma
sistematica que fornec;a as diretrizes e requisites para avaliac;ao, qualificac;8o e
monitoramento quanto ao desempenho dos fornecedores atraves de;
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- Estabelecer os criterios e requisitos mlnimos de aceitac;Bo de fornecedores.
- Sugerir um modelo para realizac;Bo de avaliac;Bo de risco de processo.
- Apresentar modelos de questoes que podem ser realizadas para se
investigar a qualificac;Bo do fornecedor.
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