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Prezado Fornecedor, 

 

Temos o máximo interesse em estreitar o nosso relacionamento através do processo de 

homologação de Fornecedores. 

Esse processo permitirá a sua empresa fazer parte de um grupo de empresas 

comprometidas com a excelência operacional, aliada às práticas de sustentabilidade, ética e 

profissionalismo na fabricação de vidros temperados, laminados e beneficiamento de chapas, tão 

indispensáveis para a TTR VIDROS e seus clientes. 

Os termos do relacionamento técnico e comercial entre Fornecedor e a TTR VIDROS estão 

apresentados neste Manual da Qualidade para Fornecedores com o objetivo de estabelecer e 

consolidar de forma duradoura as nossas relações. 

A adesão aos seus requisitos é fundamental ao aprimoramento dessas relações, garantindo 

à TTR VIDROS a confiança em seu comprometimento na busca da melhoria da qualidade dos 

produtos e/ou serviços e do cumprimento dos prazos de fornecimento. 

As expectativas da TTR VIDROS para o aprimoramento desse relacionamento estão 

estruturadas neste Manual e/ou, na falta, segundo os termos e condições descritos nos pedidos 

de compras. 

Eventualmente, em caso de divergências entre os termos deste Manual, prevalecerão as 

condições acordadas nos pedidos de compras emitidas pela TTR VIDROS. A não aplicabilidade de 

algum requisito estabelecido pela TTR VIDROS, deverá ser notificada para avaliação e liberação. 

Atenciosamente,  

TTR VIDROS LTDA. 
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1. OBJETIVO 

O objetivo deste Manual de Requisitos da Qualidade para Fornecedores é de estabelecer 
métodos e procedimentos uniformes entre a TTR VIDROS e sua cadeia de suprimentos. 

O Manual define atividades relacionadas ao Sistema de Gestão da Qualidade fundamentais 
para homologação e desenvolvimento dos Fornecedores. Através dele será possível, 
também, avaliar e melhorar continuamente o desempenho do Fornecedor a fim de 
proporcionar ao mesmo  confiança e suporte para projetos de melhoria e aperfeiçoamento 
em seu Sistema de Gestão. 

Espera-se que o Fornecedor estenda a aplicabilidade destes regulamentos em toda sua 
cadeia de suprimentos. 

 

2. POLÍTICA DA QUALIDADE DA TTR VIDROS 

 

  

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PROPÓSITO DA TTR VIDROS 

Os requisitos citados no Manual da Qualidade para Fornecedores TTR VIDROS definem os 
requisitos mínimos para o atendimento aos objetivos da empresa e, também, requisitos legais 
aplicáveis e demais considerados importantes para a mesma. 

Os Fornecedores devem-se alinhar a estes requisitos internamente e disseminá-los a todos 
os seus funcionários e cadeia de suprimentos. Cabe destacar que a abrangência dessa 
disseminação tem a finalidade de desenvolver os funcionários e os processos produtivos para 
que possam rumar para os mesmos ideais, fortalecendo a contribuição de cada um. 

 

4. NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

• ABNT NBR ISO 9001; 

• Documentos do Sistema de Gestão Integrado da TTR VIDROS LTDA. 

 

 

 

Três Rios, 03 de Agosto de 2018.        

 
NOSSA POLÍTICA DA QUALIDADE: 

  

“Aumentar a satisfação dos nossos clientes, através da qualidade dos produtos e 
serviços fornecidos pela equipe TTR, satisfazendo os requisitos aplicáveis 
e melhorando continuamente o SGQ”. 

  

VINÍCIUS MARQUES 

SÓCIO-DIRETOR 
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5. REQUISITOS GERAIS DA QUALIDADE 

a) Implementar sistemas e controles adequados que garantam 100% de fornecimento 
em tempo hábil de produtos em conformidade, isentos de defeitos; 

b) Administrar suas instalações, processos, sistemas da qualidade e pessoal para que, 
consistentemente e sob custos justos, possa fabricar produtos e prestar serviços que 
atendam às necessidades da TTR VIDROS e seus clientes; 

c) Fornecedores de ensaio e/ou calibração devem ser certificados; 

d) Práticas específicas que garantam a qualidade, identificação e rastreabilidade do 
produto e processo; 

e) Preferencialmente possuir um Sistema de Gestão da Qualidade documentado 
baseado no padrão ISO 9001; 

f) Fornecer evidências objetivas de que todos os produtos e serviços satisfaçam os 
requisitos da TTR VIDROS; 

g) Utilizar as técnicas estatísticas adequadas para controle e melhoria de processos; 

h) Melhorar continuamente os processos, reduzindo sua variação e eliminando todas as 
perdas; 

i) Conduzir suas operações de forma a assegurar que todos os materiais e produtos 
fornecidos à TTR VIDROS atendam as leis e regulamentos aplicáveis às jurisdições 
nas quais o Fornecedor exerça seus negócios. 

 

6. CONFIDENCIALIDADE 

O Fornecedor se obriga assegurar a confidencialidade das informações (técnicas ou não) 
sobre produtos em desenvolvimento da TTR VIDROS LTDA. 

 

7. DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES 

7.1. Sistema de Gestão da Qualidade 

A TTR VIDROS LTDA dará preferência aos Fornecedores que no mínimo possuam 
certificação ISO 9001, porém, não abrirá mão de incentivar que toda a sua cadeia de 
suprimentos busque a certificação aplicável. 

Os Fornecedores certificados devem enviar cópias digitalizadas dos certificados à TTR 
VIDROS durante a fase de qualificação e encaminhar suas respetivas atualizações. 

Os Fornecedores deverão avaliar as condições deste Manual e verificar até que ponto 
estão adequados para início e/ou continuidade do fornecimento, tendo em vista de que o 
aceite de um pedido de compras efetuado pela TTR VIDROS LTDA significa concordar 
com os termos descritos neste Manual. 

Esperamos que os Fornecedores realizem o desdobramento de condições semelhantes 
para sua cadeia de suprimentos. 

7.1.1. Objetivos e Metas 

Os Fornecedores devem definir seus objetivos, estabelecer suas metas, identificar os 
riscos e as oportunidades, buscando fortalecer o contexto da organização e a política 
da qualidade. 
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7.1.2. Responsabilidades e Autoridades 

Divulgação apropriada de seus funcionários e representantes com responsabilidades 
e autoridades definidas para ações corretivas, conformidades com especificações e 
paradas de produção. 

7.1.3. Representante do Cliente 

O Fornecedor deve assegurar a designação de pessoal com responsabilidade e 
autoridade para o atendimento às necessidades da TTR VIDROS LTDA. 

7.1.4. Auditorias do Sistema de Gestão da Qualidade 

O Fornecedor deve auditar periodicamente seus processos verificando o 
cumprimento dos requisitos determinados neste Manual e outros requisitos adicionais 
ao Sistema de Gestão. 

7.1.5. Auditorias de Processo e Produto 

O Fornecedor, quando aplicável, deve validar seus processos de fabricação e 
estágios apropriados de produção verificando a conformidade de todos os requisitos 
especificados, tais como, dimensões do produto, funcionalidade, embalagem e 
rotulagem, em periodicidade estabelecida no seu Sistema de Gestão. 

7.1.6. Satisfação do Cliente 

A TTR VIDROS realiza o monitoramento dos seus Fornecedores através do IDF – 
Índice de Desempenho do Fornecedor, o qual deverá ser enviado semestralmente, a 
partir da publicação e divulgação deste Manual.  

O Fornecedor deverá realizar o acompanhamento de seus resultados e tratativas de 
problemas com ações eficazes, caso necessário. 

É de responsabilidade dos Fornecedores, monitorar e controlar os subFornecedores 
em relação a desempenho, entrega, qualidade, reclamações e devoluções. 

 

7.2. DESENVOLVIMENTO E HOMOLOGAÇÃO DOS FORNECEDORES 

A Homologação de Fornecedores consiste em um processo de análise crítica realizada 
pela TTR VIDROS com o objetivo de definir a melhor parceria para o fornecimento de 
produtos e serviços.  

Este processo acontece em passos definidos conforme: 

• Identificar a necessidade de desenvolvimento de um Fornecedor; 

• Avaliar se existe Fornecedor já homologado que atenda às necessidades para o 
fornecimento do item, sendo que nesta avaliação existe 01 aspectos relevante, 
relacionado a pontuação mínima do IDF – Índice de Desenvolvimento de 
Fornecedores (vide item 7.2.2 deste Manual); 

• Escolher Fornecedor já qualificado ou um novo Fornecedor; 

• Realizar cotação do item junto ao Fornecedor escolhido; 

• Enviar os dados de novos fornecedores ao Setor de Qualidade para a categorização 
dos Fornecedores em críticos e não críticos; 

• Enviar, obrigatoriamente, ao Fornecedor Crítico o Manual da Qualidade para 
Fornecedores da TTR VIDROS. Para os Fornecedores Não Críticos o Manual estará 
disponível no site http://www.ttrvidros.com.br ; 

http://www.ttrvidros.com.br/
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• Enviar desenhos e/ou especificações para a análise do Fornecedor; 

• Solicitar amostras para avaliação, quando necessário; 

• Liberar o fornecimento dos itens e incluir o Fornecedor na Lista de Fornecedores 
Homologados (SGQ da TTR VIDROS). Todos estes passos para a homologação 
estarão sendo abordados, desde que o Fornecedor seja aprovado em todos os 
passos. 

A Seleção dos Fornecedores é o processo anterior à contratação, realizado pelo Setor de 
Suprimentos, após o recebimento de uma demanda interna, para contratação de um 
serviço ou aquisição de um produto. A Seleção dos Fornecedores é realizada após a 
análise do mercado e cotação dos preços. Um questionário será respondido pessoalmente 
por um representante autorizado do fornecedor, por email ou ainda através de contato 
telefônico com a empresa.  

O fornecedor estará apto na Seleção, caso sua avaliação alcance 70 pontos. Caso o total 
de pontos fique abaixo de 70, o fornecedor será considerado desqualificado para o 
fornecimento. 

Após a seleção, o Setor de Qualidade fará a categorização dos Fornecedores em críticos 
e não críticos.  

Nota: não serão mantidos e controlados os documentos dos Fornecedores Não Críticos. 

A TTR VIDROS considera FORNECEDORES CRÍTICOS, aqueles que fornecem produtos 
ou serviços cujas falhas súbitas resultem em situações de variação da qualidade dos 
produtos da TTR Vidros; situações de perigo para suas instalações, as pessoas e o meio 
ambiente; falta de produtos ou falta no estoque, e consequentemente, no enfraquecimento 
da marca junto ao Cliente por anormalidade de fornecimento dos produtos. 

Fornecedores homologados pela TTR VIDROS devem atender aos requisitos 
estabelecidos pela mesma e estão isentos de avaliação prévia, uma vez que já foram 
homologados, isto não os isenta de cumprirem todos os requisitos estabelecidos neste 
Manual. 

Também, devem atender a todos os requisitos regulamentares e estatutários associados 
aos produtos, matérias e serviços comercializados e que estes itens legais, sejam 
enviados a TTR VIDROS para análise e providencias necessárias. 

7.2.1. Visita Inicial e/ou Auditoria 

 Caso a TTR VIDROS julgue pertinente, uma solicitação de visita e/ou auditoria inicial 
para análise e melhor entendimento do processo do Fornecedor, poderá ser realizada. 

7.2.2. Monitoramento de Fornecedores 

A TTR VIDROS sabe da importância da gestão do relacionamento com os 
Fornecedores e, por isso, realiza avaliações periódicas dos seus Fornecedores. O 
resultado dessas avaliações é o Índice de Desempenho do Fornecedor (IDF), que 
incorpora os Fornecedores das principais áreas de atuação. 

O objetivo é buscar qualidade, transparência e melhoria contínua no relacionamento 
entre a empresa e seus Fornecedores. 

A TTR VIDROS acredita e apoia o desenvolvimento de seus Fornecedores. Portanto, 
quando um Fornecedor está com a nota abaixo da esperada, a empresa ajuda a 
desenvolver um plano de ação com propostas de melhoria. 
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É importante lembrar que o IDF é parte do processo decisório para novas 
contratações. 

O IDF será a base para o Reconhecimento do Fornecedor para a priorização de novas 
compras e contratações, como também, anualmente, a TTR VIDROS emitirá um 
Certificado de Reconhecimento pela performance alcançada no ano, contribuindo 
para os resultados das metas estabelecidas no seu Objetivo e Metas. 

7.2.2.1. Critérios de Avaliação dos Fornecedores 

A metodologia de avaliação dos Fornecedores envolve os critérios de prazo de 
entrega, conformidade do produto ou serviço prestado e pendências documentais, a 
saber: 

• Prazo de entrega: cumprimento dos prazos estabelecidos na compra ou 
contratação do serviço prestado.  

O Fornecedor é beneficiado apenas pelas entregas no prazo acordado. As 
entregas antecipadas não são consideradas como “entrega no prazo”, pois 
estas também têm aspectos negativos, como por exemplo, o de desalinhar o 
planejamento financeiro e de estoque, mesmo que, por outro lado, receber 
antecipadamente possa ser benéfico em termos de atender às necessidades 
dos clientes do Departamento de Suprimentos. 

• Embalagem: atendimento aos requisitos da TTR VIDROS, conforme o item 
11.3 deste manual. 

• Conformidade do produto ou serviço prestado: atendimento aos requisitos da 
TTR VIDROS e aos requisitos regulamentares e estatutários aplicáveis aos 
produtos e serviços. 

• Pendências documentais: manter a documentação e registros de atendimento 
aos requisitos legais e contratuais vigentes e atualizados junto à TTR VIDROS 
(certificações, licenças, formulários, etc). 

• Quantidade (produto): entrega dos pedidos firmados nas quantidades corretas. 

• Atendimento adequado (serviço): designação de pessoal com 
responsabilidade e autoridade para o atendimento às necessidades da TTR 
VIDROS LTDA; considerando conhecimento, habilidade, postura correta, 
agilidade e cordialidade. 

 

CRITÉRIO 
PONTOS A 

DESCONTAR 

PRAZO DE ENTREGA 5 

CONFORMIDADE DO PRODUTO OU SERVIÇO PRESTADO 5 

DOCUMENTAÇÕES ATUALIZADAS 5 

EMBALAGEM (PRODUTO) 5 

QUANTIDADE (PRODUTO) 5 

ATENDIMENTO ADEQUADO (SERVIÇO) 5 
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7.2.2.2. Cálculo do Índice de Desenvolvimento de Fornecedores 

O Fornecedor homologado tem sua pontuação máxima, 100 pontos, creditada no 
respectivo campo do Formulário de Avaliação de Fornecedores estabelecido no SGQ. 

Na avaliação do Fornecedor os critérios serão considerados atendidos (SIM) ou não 
atendidos (NÃO), mantendo ou descontando os pontos conforme a tabela do item 
anterior deste manual.  

Semestralmente, é calculada a média dos resultados mensais e o Fornecedor deverá 
apresentar o resultado ≥ 90%. Caso o Fornecedor tenha nota < 75%, poderá perder 
a homologação, ficando reprovado imediatamente. 

Na apresentação dos resultados aos Fornecedores irá constatar sua faixa de 
pontuação e conceito, conforme tabela a seguir: 

FAIXAS DE PONTUÇÃO CONCEITOS 

≥ 95 pontos EXCELENTE 

80 a 95 pontos BOM 

70 a 79 pontos SATISFATÓRIO 

0 a 69 pontos REPROVADO 

Obs.: pontuação máxima 100 pontos. 

Com o objetivo da realização de análise e estabelecimento de ações para melhoria 
dos resultados, os Fornecedores serão informados dos critérios despontuados, 
destacando o nível de impacto de cada um no resultado final da avaliação semestral. 

 

7.3. Comunicação com a TTR VIDROS 

Em função do relacionamento comercial que irá ser estabelecido entre o Fornecedor e a 
TTR VIDROS, é importante detalhar e especificar a relação de contatos entre as empresas. 

 

7.4. Organização do Fornecedor 

O Fornecedor deverá ter de maneira organizada, representantes disponíveis e de fácil 
acesso para tratativas técnicas e/ou resoluções eficazes de problemas de qualidade. 

 

8. GERENCIAMENTO DE RECURSOS 

8.1. Recursos Humanos 

O Fornecedor deve garantir que seus colaboradores são qualificados para o trabalho que 
executam. O Fornecedor deverá disponibilizar um sistema de monitoramento contínuo 
com relação à educação, experiência de trabalho e treinamento, de maneira a prover 
oportunidades de melhoria contínua aos funcionários. 

Para as necessidades identificadas nas avaliações dos funcionários é necessário definir 
planos de ação para supri-las sendo que eles são passíveis de auditoria. 
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8.2. Plano de Contingência e Análise de Risco 

O Fornecedor deve preparar planos de contingência a fim, de satisfazer as necessidades 
dos clientes em casos de emergências, tais como, interrupções de serviços, falta de mão-
de-obra, falha de equipamento chaves e devoluções de campo. 

O Fornecedor deve prover e manter instalações, equipamentos, área de trabalho, sistema 
de informação que atenda a conformidade das especificações e prazos de entrega dos 
produtos da TTR VIDROS. 

Análises de Riscos devem ser realizadas e comunicadas aos envolvidos, a cada falha e/ou 
mudança adotada na planta do Fornecedor. 

 

9. PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO E SERVIÇO 

9.1. Planejamento de Projeto e do Desenvolvimento 

Um processo de Planejamento de Projeto e do Desenvolvimento de Produtos e Serviços 
deve ser aplicado na intenção de identificar: 

• Riscos potenciais e reais que afetam a integridade do produto; 

• Oportunidades de incorporar técnicas a prova de erros; 

• Atendimento aos índices mínimos de capabilidade; 

• Atendimento dos prazos acordados. 

 

9.2. Especificações de Engenharia 

O Fornecedor deve ter um processo que assegure a revisão, distribuição e implementação 
em tempo de todas as especificações e/ou padrões de engenharia. 

O Fornecedor deverá analisar as especificações e comunicar a TTR VIDROS sobre 
quaisquer assuntos que possam afetar as exigências. Desse modo, é possível alinhar 
recursos, desenvolver e executar ações corretivas a fim de preservar compromissos de 
sincronização para a execução de desenvolvimento. 

 

9.3. Amostras Iniciais 

As amostras iniciais devem ser apresentadas atendendo aos requisitos e aos prazos 
determinados, bem como, identificadas, embaladas adequadamente e acompanhadas por 
relatórios que garantam a conformidade com as especificações, incluindo, mas não se 
limitando a: 

• Resultados de dimensionais; 

• Resultados de testes e desempenho; 

• Resultado/Laudo de material; 

• Ficha de Segurança do Produto (FISPQ). 

 

9.4. Alterações de Produto e Processo/Desvios – Gestão de Mudanças 

Modificações, correções ou processamento de ordens de fornecimento diferentes da que 
estão descritas nos desenhos, pedido de compras ou normas, deve ser processada por 
intermédio de uma solicitação de avaliação. 
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Neste caso o Fornecedor deve documentar e encaminhar ao Setor de Suprimentos da TTR 
VIDROS para avaliação e aprovação. Somente após aprovação formal será autorizado o 
envio das peças. 

As alterações aprovadas devem ser identificadas, documentadas, comunicadas e 
controladas pelo Fornecedor. 

 

10.  AQUISIÇÃO 

10.1.  Processo de Aquisição 

O processo de aquisição é definido e implementado para garantir a avaliação e controle 
sobre os produtos e serviços adquiridos, assegurando a conformidade com os requisitos 
especificados, bem como os requisitos regulamentares aplicáveis. 

A avaliação de Fornecedores é periódica e se baseia em aspectos técnicos, comerciais, 
análise da situação financeira, prazos de entrega e avaliação do seu sistema de gestão, 
conforme critérios estabelecidos no IDF– Índice de Desempenho do Fornecedor e através 
de Procedimentos Internos do Setor de Suprimentos da TTR VIDROS. 

 

10.2. Avaliação da Capacidade de Fornecimento 

 Os Fornecedores têm a responsabilidade de notificar o Setor de Suprimentos da TTR 
VIDROS sobre qualquer problema em relação ao não cumprimento das programações de 
entrega nas datas acordadas. 

 Quaisquer ajustes nas programações devem ser mutuamente acordados antes de serem 
aplicados. Tamanho do lote/ Quantidade mínima de entrega: será de acordo com o 
determinado no momento da negociação. 

 Estoque de segurança: O estoque de segurança nos Fornecedores é recomendável, 
como também, discutir os níveis de inventário no momento da negociação. Dos 
Fornecedores é esperado que mantenham estoque de segurança disponível para atender 
as variações de demanda dos clientes da TTR VIDROS. Tais estoques poderão ser 
revisados quando necessário.  

 Flutuações: As demandas dos clientes da TTR VIDROS podem oscilar em períodos 
curtos. Quando os aumentos nas quantidades planejadas não puderem ser cobertos pelo 
estoque de segurança, o Fornecedor deverá contatar imediatamente o Setor de 
Suprimentos da TTR VIDROS para que se elaborem um plano de ação em conjunto. 

 Os Fornecedores comprometem-se a entregar os pedidos firmados nas quantidades 
corretas e nas datas especificadas. Caso seja necessária qualquer alteração por parte do 
Fornecedor, é obrigatório informar ao Setor de Suprimentos da TTR VIDROS, e após este 
emitir e-mail de autorização pode-se realizá-la. 

  

10.3. Controle de Subcontratados 

 Cada Fornecedor da TTR VIDROS é também responsável pelo controle e esforços de 
melhoria contínua dos seus subcontratados, encorajando-os a implementar e documentar 
controles apropriados que venham a contribuir com a qualidade do produto oferecido. 

 A TTR VIDROS sugere que seus Fornecedores encorajem seus subcontratados a buscar 
a conformidade com o requisito deste Manual e/ou adaptações similares. 
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10.4. Verificação do Produto Adquirido pelo Fornecedor 

 A fim de verificar se o produto adquirido atende aos requisitos de aquisição o Fornecedor 
deve, porém, não se limitando: 

• Avaliar a qualidade do produto recebido através de inspeção de recebimento; 

• Conferir se a quantidade do lote corresponde ao solicitado através de contagens; 

• Comparar o prazo de entrega com o acordado em pedidos de compras; 

• Analisar laudos/certificados ou informações relativas a resultados e testes e/ou 
ensaios. 

 

11. Controles de Fabricação 

11.1. Documentações de Processos 

 Todos os processos devem ser controlados segundo suas necessidades. A TTR VIDROS 
INDICA alguns documentos que elevam os conceitos de qualidade da organização: 

11.1.1. Plano de Controle 

É desejável que o Fornecedor utilize planos de controle e/ou similares para garantir 
o andamento adequado dos processos e métodos de monitorar o controle das 
características especiais definidas. Os planos de controles devem ser revisados e 
atualizados quando quaisquer modificações ocorrerem, afetando o produto, 
processos de fabricação, medições, logística, fontes de suprimentos ou das 
análises dos modos de falhas e seus efeitos. 

11.1.2. Instruções de Trabalho 

Devem estar atualizadas e disponíveis em seus respectivos locais de aplicação. O 
Fornecedor deve elaborar Instruções de Trabalho para que todos os funcionários 
tenham responsabilidades nas operações de processo que impactam na qualidade 
do produto. 

11.1.3. Verificação de Processos 

A TTR VIDROS espera que seus Fornecedores verifiquem e validem seus 
processos na primeira efetuação da tarefa, troca de material ou até mesmo uma 
troca de operação. 

11.1.4. Eficiencia e Eficácia – Desempenho 

O Fornecedor deve estabelecer uma sistemática para monitorar o desempenho do 
processo da manufatura de maneira a assegurar o desempenho esperado em 
Qualidade e Entrega. É desejável que os resultados sejam analisados e 
controlados. 

 

11.2. Identificação de Rastreabilidade 

 O Fornecedor deve elaborar um sistema de identificação e rastreabilidade de produtos ao 
longo de sua cadeia produtiva, de maneira que se for detectada alguma não-conformidade 
seja possível identificar o lote e retê-lo antes de enviá-lo à TTR VIDROS atendendo o 
tempo de entrega. 
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11.2.1. Identificação do Produto 

O Fornecedor deve identificar o produto por meios apropriados. Onde 
rastreabilidade for um requisito, o Fornecedor deve controlar a identificação 
individual do produto e manter registros. 

11.2.2. Identificação dos Estágios de Produção 

Conforme apropriado, os estágios de produção do Fornecedor, devem ser 
identificados e organizados de maneira a evitar riscos indesejáveis de perda de 
qualidade. 

11.2.3. Registros de Rastreabilidade 

Quando aplicável, os registros de rastreabilidade do produto devem estar 
prontamente disponíveis para análises. 

 

11.3. Embalagem 

 Quando não especificado pela TTR VIDROS, o Fornecedor deve planejar a embalagem 
e projetá-la para prevenir a contaminação, deterioração, danos/perda do produto e danos 
no transporte, ao mesmo tempo em que elas devem ser capazes de atender ao processo 
logístico interno. 

 Embalagens descartáveis ou retornáveis (racks, skids, etc) devem apresentar proteção 
para evitar qualquer possível acidente. 

 Os seguintes aspectos quanto as embalagens devem ser observados: 

• Deve servir para acomodação dos produtos de maneira a protegê-los contra 
intempéries e danos  em geral; 

• A embalagem deve ser otimizada para manuseio, movimentação, armazenagem e 
transporte; 

• Quando houver utilização de embalagens descartáveis ou recicláveis, é desejável 
que esses materiais estejam identificados de acordo com as normas e padrões dos 
serviços de reciclagem; 

• Embalagens retornáveis devem possibilitar o seu completo esvaziamento e 
facilidade na limpeza, também devem ter identificação "Retornável" e identificação 
do Fornecedor para melhor controle; 

• Quando as peças ou produtos apresentarem características ou superfícies críticas 
quanto à qualidade ou operação, deverão vir com proteção contra ferrugem, 
sujeira, contaminação e danos; 

• Priorizar o envio de produtos em embalagens ecologicamente corretas e/ou 
retornáveis. 

 Nota: Embalagens retornáveis danificadas que impactam na qualidade do produto e 
segurança deverão ser retiradas de circulação imediatamente. 

 A TTR VIDROS reserva-se no direito de recusar o recebimento de peças que não 
atenderem aos requisitos citados acima. 

 

 

 



PÁGINA 

16/19 

 
 

  

      Manual da Qualidade para Fornecedores 
 

11.3.1. Identificação e Processos de Embalagem 

As embalagens dos produtos devem estar legivelmente identificadas contendo no 
mínimo 3 ou mais das seguintes informações: 

▪ Razão Social; 

▪ Destinatário; 

▪ Descrição do Material ou produto; 

▪ Quantidade de peças por unidade ou embalagem; 

▪ Número da Nota Fiscal. 

Os processos de embalagem são descritos de duas formas: 

▪ Embalagem do Fornecedor: Caso forem necessários ajustes ou alterações 
nas embalagens, o Fornecedor será comunicado pela TTR VIDROS. 
Adesivos de identificação não devem estar no produto, mas na embalagem 
para não alterar o padrão visual do produto pós-montagem.  

A fim de assegurar que os produtos do Fornecedor sejam transportados de 
maneira a prevenir danos, os Fornecedores são responsáveis por manter 
instruções escritas, detalhando a forma ideal de acondicionamento dos 
itens embarcados de seus produtos. 

▪ Embalagem da TTR VIDROS: Se as embalagens forem de propriedade da 
TTR VIDROS, elas possuirão identificação da empresa. Para ajustes ou 
alterações nas embalagens, o Fornecedor deverá solicitar uma revisão junto 
ao Setor de Suprimentos para tratativas. 

11.3.2. Armazenamento e Preservação 

 O Fornecedor deve preservar a conformidade do produto desde seu processamento, 
armazenagem, até a entrega final à TTR VIDROS, considerando assim também o 
manuseio, embalagens e transportes dos produtos. 

 

11.4. Controle de Processo 

 O Fornecedor deve definir seu sistema de realização do produto. Cada processo e 
subprocesso devem ser definidos, incluindo controles apropriados e monitoramentos. 

11.4.1. Análise do Sistema de Medição 

 Quando aplicável, estudos estatísticos devem ser realizados para analisar variações 
presentes nos resultados de cada tipo de equipamentos de medição e teste. Este tipo 
de estudo, deve ser aplicado aos sistemas de medição referenciados no Plano de 
Controle. 

11.4.2. Registros de Calibração/Verificação 

 O Fornecedor deve manter procedimentos documentados para calibração, controle 
de equipamentos de medição utilizados para medir e inspecionar produtos. As 
calibrações devem ser realizadas junto à uma empresa Certificada ISO/IEC 17025 e 
os registros devem ser mantidos para fornecer evidencias de conformidades. 

11.4.3. Manutenção Preventiva e Corretiva 

 O Fornecedor deve identificar os principais equipamentos envolvidos no processo e 
realizar as manutenções preventivas e corretivas. É desejável que o sistema de 
manutenção do Fornecedor inclua: 



PÁGINA 

17/19 

 
 

  

      Manual da Qualidade para Fornecedores 
 

▪ Atividades planejadas de manutenção; 

▪ Preservação do Equipamentos; 

▪ Disponibilidade de peças de reposição para equipamentos chaves; 

▪ Documentar, avaliar e aperfeiçoar os objetivos de manutenção. 

 

12. Medição, Análise e Melhoria Contínua 

12.1. Inspeção de Produto Acabado 

 O Fornecedor deve monitorar periodicamente a conformidade do produto produzido, 
inspecionando e registrando a conformidade. 

 

12.2. Controle de Produto Não Conforme 

 O Fornecedor deverá estabelecer e manter procedimentos documentados para assegurar 
que produtos suspeitos ou constatados como não conformes não sejam processados e/ou 
fornecidos à TTR VIDROS. 

 

12.3. Retrabalho 

 Instruções para retrabalho incluindo requisitos de re-inspeção devem estar acessíveis e 
utilizados por pessoal apropriado. 

 

12.4. Notificação ao Cliente 

 Espera-se que o Fornecedor notifique a TTR VIDROS os casos de problemas de entrega, 
alterações necessárias no processo ou produto e embarques de produtos não conformes. 

 

12.5. Melhoria Continua 

 O Fornecedor deve melhorar continuamente a eficácia do Sistema de Gestão por meio do 
uso da Política da Qualidade, Objetivos da Qualidade, Manual da Qualidade e 
Desenvolvimento dos seus Fornecedores, resultados de auditorias, análise de dados, 
ações corretivas e preventivas, considerando consequentemente a implementação e 
manutenção da ISO 9001 para os fornecedores certificados e boas práticas de Gestão 
para os fornecedores não certificados. 

 

12.6. Não Conformidades / Ação Corretiva e Ação Preventiva 

• Não Conformidades 

  Uma não conformidade refere-se ao não atendimento a algum dos requisitos 
estabelecidos entre a TTR VIDROS e o Fornecedor. O tratamento de uma não 
conformidade leva à identificação e bloqueio das causas, de modo a assegurar que 
não haverá novas ocorrências. 

  Ao ser alertado sobre a não conformidade, o Fornecedor tem um prazo máximo de 
24 horas para confirmar o alerta recebido e responder a notificação comunicando 
quais as ações de contenção serão tomadas. Uma resposta mais rápida pode ser 
requerida dependendo do nível de gravidade da não conformidade. 
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  A ação de contenção é utilizada para eliminar o efeito da não conformidade, sendo 
ela no cliente ou no próprio processo do Fornecedor, como por exemplo: retrabalho 
interno e externo, segregação e substituição de materiais, entre outros. 

• Ação Corretiva 

  Ação corretiva elimina as causas ou fatos geradores das não conformidades a fim de 
que, não hajam reincidências. Ao detectar uma não conformidade no item fornecido, 
dependendo do nível de criticidade a TTR VIDROS solicitará ao Fornecedor um 
relatório de Análise de Causas com um Plano de Ação, os quais o Fornecedor deverá 
enviar preenchidos no prazo máximo de 5 dias úteis. Uma resposta mais rápida pode 
ser requerida dependendo do nível de gravidade da não conformidade. 

• Ação Preventiva 

 O Fornecedor deve definir ações para eliminar as possíveis causas de potenciais não 
conformidades, de forma a evitar sua ocorrência. É recomendado que se tenha um 
procedimento documentado definindo os requisitos para: 

o Definição de possíveis não conformidades potenciais e de suas causas; 

o Avaliação da necessidade de ações para evitar a ocorrência de não 
conformidades, 

o Definição e implementação das ações necessárias; 

o Registro e análise crítica das ações implementadas. 

 

13. Informações Adicionais 

 A TTR VIDROS mantém como sistema de comunicação, informações referentes ao 
Sistema de Gestão Integrada, o site www.ttrvidros.com.br . 

 Nota 1: O não atendimento de requisitos determinados neste Manual, devem ser 
comunicados à TTR VIDROS para análise e aprovação. 

 Nota 2: A não devolução da Confirmação de Recebimento e Aceite deste Manual após 10 
dias úteis do recebimento, será considerado como aceito pela TTR VIDROS LTDA. 

 

14. Confirmação de Recebimento e Aceite 

 Prezado Fornecedor, 

 

 A TTR VIDROS LTDA tem um compromisso com o desenvolvimento de sua cadeia de 
Fornecedores, através da melhoria de comunicação e da implantação de ações que 
suportem o processo de melhoria de toda a cadeia de suprimentos. 

 A versão atualizada que disponibilizamos do Manual da Qualidade para Fornecedores, 
comunica o compromisso da TTR VIDROS com a qualidade de seus produtos, satisfação 
dos clientes, além de todos os procedimentos, métodos e requisitos em relação a seus 
Fornecedores. 

 Este manual deve ser utilizado como um guia de orientação no que tange ao atendimento 
de padrões de desempenhos esperados. 

 Solicitamos que realizem uma leitura atenta e nos devolvam preenchido o documento de 
Confirmação que se encontra na página 20 deste documento. 

http://www.ttrvidros.com.br/
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CONFIRMAÇÃO 

 

 

Confirmamos o recebimento e entendimento do Manual da Qualidade para Fornecedores da TTR Vidros 

Ltda. 

Nós concordamos e nos esforçamos para atender as necessidades descritas em todas as instalações 

para fabricar e fornecer produtos e/ou serviços à TTR Vidros. Entendemos que é nossa responsabilidade 

garantir a utilização da última revisão deste manual. 

FORNECEDOR: 
 

SUBMETIDO POR (Nome): 
 

CARGO: 
 

TELEFONE CONTATO:  
 

E-MAIL: 
 

DATA: 
 

ASSINATURA/CARIMBO  

 

 

Por favor, devolver preenchido para o Comprador de contato da TTR VIDROS, através de e-mail ou 
correio. 

 

 

 

 

 


