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INTRODUÇÃO 

1. Definição 

O Mercedes-Benz Special Terms (“MBST”) é um conjunto de normas e regulamentos que regem o fluxo 

de informações e a padronização de processos entre a Mercedes-Benz do Brasil Ltda. (“MBBras”) e 

seus fornecedores.  

O MBST é um complemento aos “Termos e Condições Gerais de Compra” e outros documentos da 

MBBras que façam expressa referência à sua aplicação. 

2. Apresentação 

O MBST é composto por capítulos independentes que podem ser individualmente alterados e 

atualizados, de tempos em tempos, sem comprometer a sua integralidade. Os capítulos são 

numerados e apresentados pelo conjunto de dois grupos de numerais: o primeiro grupo representa a 

matéria a que se destina regulamentar; e, o segundo, a versão do documento relativo a tal matéria (por 

exemplo: Desenvolvimento do Produto – 01/11 - “01” é o número do capítulo do MBST que traz a 

regulamentação referente à provisão, teste e troca de dados CAD e dados elétricos/eletrônicos, 

enquanto “11” indica que tal capítulo já está na sua décima versão). 

É importante destacar que a numeração referente aos capítulos (primeiro grupo de numerais) não 

apresenta sequência objetiva, isto é, a existência dos capítulos 01/11 e 04/15, por exemplo, não 

implica necessariamente a existência de capítulos “02/xx” ou “03/yy”. 

3. Glossário 

As seguintes expressões, quando utilizadas no MBST, terão o significado abaixo indicado: 

 APQP - Planejamento Avançado da Qualidade do Produto e Plano de Controle; 

 Black Box - Item cujo projeto é de responsabilidade do fornecedor; 

 CAD (Computer Aided Design) - Projeto com Auxílio de Computador; 

 CAx/EDM - Processos auxiliados por Computador/Administração de Dados de Engenharia; 

 EDI (Electronic Data Interchange) - Transmissão Eletrônica de Dados; 

 EMPB (ErstMusterPrüfBericht) - Relatório de Exame de Primeira Amostra; 

 Ferramental/Ferramentais - Conjunto de ferramentas para produção de peças; 

 MBN 33015 - Norma da MBBras para identificação de peças; 

 Milk-Run – Sistema de coleta programada de materiais de fornecedores internos e externos; 

 Parte – MBBras ou fornecedor, sem distinção; 

 Partes - MBBras e fornecedor, em conjunto; 

 Pedido de Compra/Contrato de Compra - Acordo firmado entre MBBras e fornecedor por meio 

de formulário próprio da MBBras, por meio físico ou eletrônico, provido das assinaturas dos 

representantes legais das Partes ou aceito eletronicamente pelo fornecedor; 
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 Portal eSEP++ – Portal de comunicação com os fornecedores (qualidade e logística) acessado 

pelo fornecedor através do Covisint; 

 PPF - Liberação do Processo de Produção e do Produto; 

 PPM - Partes por Milhão; 

 PSV (Preparação da Série) – Check List com atividades de qualidade e logística aplicadas na 

fase desenvolvimento da amostra; 

 Termos e Condições Gerais de Compra - Informações gerais especificadas no verso do Pedido 

de Compras/Contrato de Compra; e 

 VDA (Vereinigung Deutsche Automobilherrsteller) - União das empresas automobilísticas alemãs. 

 

4. Disponibilização  

A versão mais atualizada do MBST encontra-se publicada no portal de fornecedor da MBBras 

(http://www.mercedes-benz.com.br/institucional/fornecedores/Compra de Material/MBST), 

estando disponível para consulta e conhecimento antes mesmo do início das negociações contratuais 

entre a MBBras e os fornecedores.  

Caso seja necessário alterar ou atualizar determinado capítulo do MBST, a MBBras informará aos 

fornecedores a respeito de tais alterações/atualizações, encaminhando para o fornecedor o capítulo 

do MBST que tenha sido alterado. 

A reprodução do MBST dentro do fornecedor é permitida, desde que seja feita de forma a facilitar o 

trabalho individual de cada departamento do fornecedor. 

5. Comunicação 

A comunicação entre a MBBras e o fornecedor ocorrerá sempre no idioma português, salvo existir um 

acordo entre as Partes estabelecendo outro idioma para comunicação entre as Partes.  

6. Prevalência da Versão em Português 

O MBST é publicado tanto na versão em português quanto na versão em inglês. Como regra geral, 

salvo se tenha sido pactuado entre MBBras e o fornecedor de forma diferente, na hipótese de 

divergência entre as versões, prevalecerá a versão em português.  
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01.12 - REGULAMENTAÇÃO REFERENTE À PROVISÃO, TESTE E TROCA DE DADOS CAD 
E DADOS ELÉTRICOS/ELETRÔNICOS 

1. Disposições Gerais 

A MBBras usualmente desenvolve componentes, sistemas/módulos e funções completas em conjunto 

com o fornecedor. A comunicação próxima, clara e eficiente entre a MBBras e o fornecedor e a 

validação dos componentes, sistemas/módulos e funções com base na descrição digital do produto 

são essenciais para estruturar o processo de desenvolvimento de maneira eficiente, confiável e 

vinculante. Para tanto, o uso contínuo de ferramentas CAD, EDM, EDI e regulamentos claros para 

ambas as Partes é fundamental. No departamento de desenvolvimento da MBBras, a validação digital 

antecipada envolve protótipos virtuais do veículo completo, análises de montagem e cinemática, 

cálculo estrutural, além de planejamento de produção, incluindo a logística de produção e alocação de 

pedidos. O departamento de pós-vendas da MBBras usa a descrição digital do produto para dar 

suporte ao processo de documentação das peças de reposição e a criação de imagens e literatura de 

oficina. 

2. Objeto 

As disposições nos itens seguintes regulam o EDI para os dados E/E1 e o processo CAx/EDM, ou seja, 

a preparação do projeto, instalação, geração, verificação de qualidade, troca de dados, o escopo a ser 

fornecido pelo fornecedor e o EDI. 

3. Troca de dados CAD 

As recomendações do VDA – VDA 4961/2, VDA 4950, VDA 4951 e VDA 4955 são vinculantes para o 

processamento de comunicações e processos de validação entre o fornecedor e a MBBras. 

Basicamente, um link de EDI deve ser usado para a troca de dados CAD e E/E. 

3.1 Regulamentação Padrão (Padrão Mínimo CAx/ EDI) 

Com base nas recomendações do VDA, condições mais específicas poderão ser estabelecidas 

pela MBBras por meio da versão mais atualizada do manual de CAD para dados de descrição de 

produto (“CAD Handbook”)². 

 

 

                                                
1 Os dados E/E incluem software (por exemplo hex e arquivos de telemática), fontes de software (ECU-Mem, Fladen) mais as notas de entrega e 

valores de verificação (para o arquivo Hex, ECU-Mem e Definição de Garantia). 

2 Disponível no http://daimler.covisint.com, aplicação EngineeringPortal, item CAD-Handbook. 
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O padrão mínimo CAx/EDI (doravante denominado “regulamento padrão”) é definido no 
manual de CAD, módulo CS048. O Regulamento Padrão é vinculante enquanto não forem 

exigidas outras especificações dentro dos cadernos de encargos ou nos acordos de troca de 

dados entre a MBBras e o fornecedor. A base para outras regulamentações é o CAD Handbook, 

que contém todos os métodos e padrões relevantes para a troca de dados. 

3.2 Dados sujeitos à regulamentação 

3.2.1 Desenvolvimento 

Todos os novos dados CAD relevantes para o processo ou dados E/E que devam ser criados e 

suas modificações. 

3.2.2 Pós-Vendas 

Todos os dados de peças de reposição que foram definidos por meio de coordenação mútua 

entre os departamentos de pós-vendas e de desenvolvimento e o fornecedor. 

3.3 Software utilizado 

Os dados devem ser criados, alterados, encaminhados e utilizados por um software que atenda 

aos requisitos de software acordados, que permita o uso e processamento dos dados para fins 

comerciais. O fornecedor irá assegurar que seus subfornecedores atendem aos mesmos 

requisitos. 

3.4 Procedimento em caso de descumprimento 

Caso certos elementos da Regulamentação Padrão (como, por exemplo, requisitos de dados de 

qualidade, padrões EDI) não sejam atendidos ou sejam atendidos apenas parcialmente, tal fato 

impactará diretamente na avaliação do fornecedor. Informações referentes aos elementos 

sujeitos à adequação e os perfis CAx/EDM são publicados no portal de engenharia (Engineering 

Portal)3. 

Caso os dados CAD 3D e CAD 2D fornecidos pelo fornecedor não correspondam ao regulamento 

padrão, o departamento receptor responsável pelo projeto ou o departamento responsável pelo 

processo decidirá o procedimento subsequente, que poderá ser: 

� Após consulta, geração dos escopos faltantes ou retrabalho dos dados CAD pelo 

fornecedor ou por terceiro eventualmente contratado pelo fornecedor, à sua exclusiva 

custa; e/ou. 

                                                
3  Disponível em http://daimler.covisint.com, aplicação EngineeringPortal aplicação EngineeringService, item Partner integration. 
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� Após consulta, geração dos escopos faltantes ou retrabalho dos dados CAD por um 

terceiro eventualmente contratado pela MBBras, sendo que o fornecedor arcará 

integralmente com todos os custos da referida contratação; e/ou 

� A responsabilização do fornecedor perante a MBBras pelas perdas e danos que causar à 

MBBras em virtude do descumprimento, total ou parcial, de suas obrigações contratuais, 

ou pelo cumprimento fora do prazo contratualmente avençado para tanto. 

 

3.5 Fontes de Referência 

A Regulamentação Padrão faz referência ao ambiente de instalação dos sistemas “pacote de 

fornecedor CAD” (CAD Supplier packet). O referido pacote está disponível para download grátis no 

portal de engenharia.  
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04.15 – RECEBIMENTO DE MATERIAS 

1. Disposições Gerais 

Com o intuito de garantir o processo de recebimento dos materiais, é imprescindível o envio, pelo 

fornecedor à MBBras, da documentação compulsória de acompanhamento das mercadorias, conforme 

indicada nos Termos e Condições Gerais de Compra, bem como o envio do aviso de embarque, tão 

logo os materiais sejam faturados e despachados à MBBras pelo fornecedor. 

Para os fornecedores que estão sob o regime de emissão de nota fiscal eletrônica é necessário o envio 

do arquivo XML financeiro conforme legislação aplicável vigente. Caso o arquivo não seja enviado, a 

MBBras estará impedida de receber a mercadoria. 

Para a entrega das mercadorias por fornecedores brasileiros, é utilizado o sistema de transmissão de 

dados conforme padrão RND (Rede Nacional de Dados), definido pela Associação Nacional dos 

Fabricantes de Veículos Automotores (“ANFAVEA”), em que estão presentes os dados do 

complemento logístico e os dados fiscais. Estes esclarecimentos estão descritos na documentação da 

ANFAVEA e estão disponíveis para consulta no site da ANFAVEA – www.anfavea.com.br.  

O fornecedor, ao enviar o arquivo XML deverá atentar-se para o preenchimento correto do referido 

arquivo, principalmente ao que tange à numeração dos itens “Fornecedor Respectivo”,  “Cliente” e 

“Sequência” dentro da nota fiscal. Também é necessário que a DANFE impressa e entregue no 

recebedor seja um espelho do arquivo enviado.  

 

A não conformidade da documentação mencionada acima implicará a devolução física do material e os 

respectivos custos/despesas serão repassados ao fornecedor mediante AL (Aviso de Lançamento de 

Débito) e deméritos (eSEP). 

 
Para os procedimentos internacionais, está em uso a VDA 4913 e 4906, que é suficiente por ter prazo 

de recebimento, contado a partir do envio dos materiais, acima de 03 (três) semanas.  

Para demais especificações relativamente à transmissão de dados à distância, nacional e/ou 

internacional, deverá ser consultado o MBST 35.  

Para fornecimento de peças de origem internacional, o procedimento abaixo deve ser seguido. 

2. Documentação 

Os seguintes documentos devem ser entregues ao importador e/ou ao operador logístico pelo 

fornecedor: 

 01 fatura original; 

 01 cópia da fatura; 
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 01 Packing List original; 

 01 original do conhecimento de embarque (via negociável); 

 01 cópia do conhecimento de embarque (via não-negociável); 

 01 original do certificado de origem do material (Ex. fornecedores do México); e 

 01 cópia do certificado de origem do material.  

 
 
3. Instruções para Confecção da Fatura 

A fatura original deverá ser confeccionada em papel timbrado do fornecedor, não podendo ser 

utilizadas cópias, segundas vias ou preenchimento em carbono. A fatura original deverá ser assinada e 

carimbada pelo fornecedor, contendo o nome completo do signatário em letra de forma.  

A fatura deverá conter o número da especificação da mercadoria (número da peça MBBras e a 

denominação em português), quantidade, valor unitário, valor total, peso líquido e bruto, meio de 

transporte (aéreo, marítimo ou terrestre) e os termos internacionais de comércio exterior (INCOTERM 

aplicável).  

A documentação de embarque deverá ser enviada para a MBBras, conforme Contrato de Compra e 

DCM (Documento de Chamada de Material) para um dos endereços abaixo mencionados:  

SBC - Mercedes-Benz do Brasil Ltda., Av. Alfred Jurzykowski, 562, CEP 09680-900, São Bernardo do 

Campo, São Paulo – Brasil.  

JdF - Mercedes-Benz do Brasil Ltda., BR – 040 Km 773 – Distrito Industrial II, CEP 36092-900, Juiz de 

Fora, Minas Gerais – Brasil. 

 
4. Operadores Logísticos 

A documentação acima deverá ser entregue ao operador logístico conforme instrução do 

departamento de logística da MBBras.  

5. Considerações Finais 

Os documentos de importação devem ser confeccionados e entregues conforme as instruções acima. 

A MBBras não se responsabilizará pelos documentos emitidos em não conformidade com as 

instruções acima e, como consequência,  gerarem atrasos e custos ao processo. Todo e qualquer 

custo incorrido pela MBBras em virtude do não cumprimento pelo fornecedor das instruções acima 

estabelecidas serão arcados exclusivamente pelo fornecedor.   
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17.19 – PROGRAMAS DE FORNECIMENTO 

Para a entrega da mercadoria, o fornecedor receberá, mesmo se tratando de um pedido fechado, o 

correspondente Quadro de Entregas Parceladas ("QEP"), que estabelecerá as condições de entrega da 

mercadoria. Os QEPs serão emitidos de acordo com a necessidade da MBBras.  

As confirmações de entrega são estipuladas pelos documentos denominados "Documentos de 

Chamada de Material" (“DCM”) e/ou "Programa Diário de Produção". Os prazos e as quantidades ali 

estabelecidos deverão ser observados rigorosamente pelo fornecedor, reservando-se a MBBras o 

direito de devolver quantidades excedentes e cancelar quantidades atrasadas, sem prejuízo de seu 

direito ao ressarcimento dos danos que resultarem do atraso ou da entrega de quantidades menores 

que as constantes do DCM para a MBBras.  

O Fornecedor só participará do sistema de coletas programadas MBBras (Milk Run) mediante 

negociação prévia com as áreas de Compras e Logística (transporte Externo). 

 
Para os fornecedores que participam do Milk-Run, as coletas de material serão realizadas mediante 

confirmação dos itens no sistema “e-Prod” ou envio de “Plano de Contingência”. Eventuais custos 

decorrentes de volume de material confirmado e não entregue pelo Fornecedor serão debitados 

através de AL (Aviso de lançamento).  

Em caso de devolução das quantidades excedentes, será debitado do fornecedor toda e qualquer 

despesa incorrida pela MBBras em virtude de utilização de mão de obra e/ou tempo do veículo 

parado, quando se tratar de Milk Run. 

As mercadorias deverão ser entregues pelo fornecedor no local discriminado no DCM.  

O envio das informações é realizado por transmissão eletrônica de dados ou mediante disponibilização 

no site da Logística. Em casos excepcionais, a imagem do documento poderá ser enviada por e-mail. 

Para a transmissão de dados à distância, deverá ser consultado o MBST 35.  

As quantidades indicadas nos campos "Atrasos" e "Necessidade Imediata" devem ser entregues pelo 

fornecedor à MBBras com a máxima urgência.  

A mercadoria entregue pelo fornecedor deverá ser deduzida das parcelas programadas em aberto.  

Nos totais parcelados estão inclusas todas as mercadorias devolvidas e que não tenham sido repostas 

pelo fornecedor até a data de emissão da nota fiscal a que faça referência.  
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A quantidade de meses especificada para produção e aquisição de matéria-prima dos QEPs, 

respectivamente, indicam, tão somente como referência ao fornecedor, a quantidade de meses pelo 

qual o fornecedor poderá fornecer as mercadorias à MBBras. Tal referência objetiva, exclusivamente, 

que o fornecedor possa programar a compra de matérias-primas eventualmente necessárias para a 

produção das mercadorias. A MBBras reserva-se o direito de alterar, a seu exclusivo critério e a 

qualquer momento, os números constantes nos QEPs.  

Possíveis dificuldades para o atendimento do programa estabelecido deverão ser comunicadas à 

MBBras, por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento do 

correspondente QEP pelo fornecedor. Não havendo qualquer manifestação do fornecedor dentro deste 

prazo, o programa será considerado aceito pelo fornecedor.  

Para os fornecedores participantes do processo Milk Run, os prazos informados no DCM serão válidos 

para a retirada da mercadoria dentro dos horários definidos de acordo com as rotas. Caso o material 

não esteja disponível nos horários definidos, o custo do frete será de responsabilidade única e 

exclusiva do fornecedor. Para os fornecedores internacionais, deverão ser observadas as condições 

especificadas no INCOTERM aplicável. 

Todos os custos e despesas decorrentes de falhas de fornecimento de materiais, que acarretam 

prejuízos à MBBras (p.ex.: bloqueio de veículos da sequência de montagem, retrabalho, 

complementação de peças fora da linha de montagem, transporte terrestre ou aéreo, horas paradas, 

devolução de material enviado em excesso, falta de envio do arquivo xml e/ou envio do arquivo xml 

incompleto pelo fornecedor, devem ser ressarcidos à MBBras. A cobrança de tais custos e despesas 

ocorrerá por meio de AL (Aviso de Lançamento de Débito). 
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28.15 - DETERMINAÇÃO E UTILIZAÇÃO DAS EMBALAGENS 

1. Disposições Gerais 

A MBBras trabalha com seus fornecedores utilizando embalagens retornáveis para componentes 

nacionais e descartáveis para componentes importados diretamente pela MBBras.  

O objetivo é estabelecer uma cadeia logística contínua com um tipo de embalagem homogênea e 

aproveitar o potencial de racionalização que isso implica. Além disso, desta forma, evita-se a 

produção de refugos.  

Em função das exigências de manuseio e de garantia de qualidade, serão utilizadas embalagens de 

tipo padrão ou embalagens especialmente adaptadas para o componente a ser fornecido. 

2. Determinação da Embalagem 

As embalagens são definidas a partir da geometria e do peso dos componentes, das necessidades 

diárias, do respectivo fluxo, e da garantia de qualidade, obedecendo aos padrões pré-determinados 

pela MBBras, conforme Anexo 1 ao presente capítulo. 

As especificações das embalagens são determinadas pelo planejador de embalagens da MBBras em 

conjunto com o fornecedor obedecendo a forma de consumo e estocagem do componente. 

Se o fornecedor tiver conhecimento prévio da modificação do componente, que implique a 

necessidade de alteração da embalagem, o fornecedor deverá entrar em contato com o planejador 

de embalagem da MBBras imediatamente. 

A falta de comunicação em tempo hábil poderá implicar o pagamento pelo fornecedor de custos 

adicionais decorrentes de transbordo de componentes e despesas administrativas eventualmente 

incorridas pela MBBras. 

O fornecedor poderá sugerir para o planejador de embalagens da MBBras possíveis medidas de 

otimização, especialmente com relação à quantidade a ser embalada e qualidade do produto. 

Os tipos de embalagens e a quantidade de componentes por embalagem devem ser de tal modo que 

permita o abastecimento direto no local de consumo e atenda o programa de produção da MBBras, 

conforme especificado no formulário “Proposta de Embalagem” (Anexo 2 ao presente capítulo), 

concretizado quando do preenchimento do formulário “FEA – Ficha de Entrega e Aprovação” (Anexo 

3 ao presente capítulo) e cadastrado no sistema da MBBras. 

Se o fornecedor não utilizar a embalagem determinada em conjunto com o planejador de embalagem 

da MBBras, esta reserva-se o direito de cobrar do fornecedor os custos adicionais decorrentes de tal 

fato (por exemplo, mas não se limitando às despesas de trocas de embalagens, transporte e 

despesas administrativas). 
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Caso o fornecedor de componentes importados tenha uma proposta de embalagem que atenda às 

especificações descritas no MBST 30, o fornecedor deverá apresentá-la ao departamento de 

administração de material importado da MBBras para análise e aprovação, com prazo de 60 

(sessenta) dias antes do início do fornecimento. 

3. Determinação da Quantidade Necessária de Embalagens Padrão e Especial 

A MBBras determinará a quantidade necessária de embalagens para todo o processo de circulação 

de embalagem, aplicando o seguinte procedimento:  

Fornecedor 
Transporte 

ida

Armazém 

Externo

MBB

Almoxarifado

MBB

Linha

Transporte 

volta
TOTAL DIAS

SBC - MR/ RC /FTL

Curta Distância
2 1 0 2 1 1 7

SBC - MR/ RC

Longa Distância
2 2 0 2 1 2 9

SBC - FTL

Longa Distância
2 1,5 0 2 1 1,5 8

JdF - MR / RC / FTL

Curta Distância
2 1 3 0 1 1 8

JdF - MR / RC

Longa Distância
2 2 5 0 1 2 12

JdF - FTL

Longa Distância
2 1,5 5 0 1 1,5 11

Agregados

Inter-fábrica
2 1 0 3 1 1 8

Legenda

MR = Milk run

RC = Regional Carrier

FTL = Full Truck Load

JdF = Planta MBB em Juiz de Fora

Considerações

Curta distânica: Fornecedores com distânica inferior a 550 KM a partir da Planta MBB

Longa distânica: Fornecedores com distânica superior a 550 KM a partir da Planta MBB

Agregados: Fornecedor  MBB SBC

Transporte: Inclui HUB quando necessário (MR e RC)

MBB Almoxarifado - Utilizado prazo padrão de 2 dias de estoque conforme MB Special Terms , exceções podem ser discutidas com o planejador responsável 

pelo item.

PADRÃO PARA CÁLCULO DE DIAS NO FLUXO DE EMBALAGENS

 
 
O cálculo das necessidades de embalagem será realizado de forma periódica para cada tipo de 

componente, levando em consideração as necessidades mensais, a frequência do abastecimento, o 

transporte, dias úteis por mês, o tipo de embalagem e a quantidade de componentes a serem 

transportados por embalagem.  
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Os pontos básicos considerados no ciclo de embalagens, conforme especificado no Anexo 4 ao 

presente capítulo, são os seguintes:  

 Estoque de embalagem com o fornecedor; 

 Embalagens em circulação (embalagens vazias); 

 Estoque de embalagem na MBBras. 
 

As necessidades adicionais dos fornecedores (por exemplo, para a fabricação de lotes, estoques 

suplementares ou emprego de sub-fornecedores) não estão inclusas no cálculo básico das 

necessidades acima exposto, constando apenas a necessidade de embalagens para circulação e 

abastecimento. Toda e qualquer necessidade adicional/excepcional deverá ser informada com 

antecedência suficiente para o planejador de embalagens da MBBras, que irá analisar levando ou não 

tal fato em consideração no momento de estabelecimento de uma quantidade fixa, ou orientando 

para uma solução provisória. 

4. Aquisição de Embalagens 

4.1 Modelos MBBras -Embalagens Padrão Metálicas e Plásticas 

Como regra geral, a MBBras é encarregada da aquisição desse tipo de embalagem. As embalagens 

adquiridas pela MBBras pertencem exclusivamente à MBBras.  

Se o fornecedor necessitar de quantidade de embalagens superior àquelas definidas para o fluxo 

pela MBBras, por exemplo, para seu próprio processo produtivo, deverá adquiri-las por conta própria, 

devendo, contudo, seguir sempre os padrões da MBBras e consultar o planejador de embalagem da 

MBBras.   

4.2 Modelos MBBras -Embalagens Especiais 

A embalagem especial deve ser desenvolvida e adquirida em conjunto com o fornecedor e MBBras e 

a propriedade da respectiva será definida no momento do fechamento de pedido do componente. A 

aprovação e a implementação das embalagens especiais deverão ser sempre realizadas pelo 

departamento de planejamento da MBBras.  

O fornecedor deverá negociar, com o departamento de compras da MBBras, o preço de fornecimento 

do componente englobando ou não o custo da embalagem (depende da propriedade da embalagem) 

e o custo do frete (posto MBBras), discriminando, entretanto, os valores de cada um. O fornecedor 

deverá garantir integralmente a qualidade do componente no ponto de consumo, onde o 

componente será retirado da embalagem, isto é, na linha de produção da MBBras ou no almoxarifado 

da MBBras.  

A discriminação do custo da embalagem e de frete facilitará uma análise comparativa, por exemplo, 

para a aplicação do Milk Run.  
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Caso a embalagem especial não seja propriedade da MBBras, o fornecedor deverá seguir o padrão 

de estrutura, dimensão e construção da MBBras para garantir a modularidade da embalagem. Estas 

características estão descritas no Anexo 1 ao presente capítulo. 

4.3 Embalagens de propriedade do Fornecedor (Embalagens Retornáveis) 

Quando a propriedade da embalagem for do fornecedor, recairá sobre o fornecedor a 

responsabilidade pela embalagem, sua manutenção e respectiva disponibilização segundo as 

necessidades estabelecidas e os prazos previamente fixados pela MBBras.  

O fornecedor deverá seguir o padrão de estrutura, dimensão e construção da MBBras para garantir a 

modularidade da embalagem.  

4.3.1 Manutenção 

A responsabilidade pela manutenção da embalagem será do seu proprietário, ou seja, da MBBras ou 

do fornecedor, conforme o caso. Quando a embalagem for de propriedade do fornecedor e estiver 

danificada, a MBBras a identificará através de uma tinta (Spray) à base de água, na cor vermelha, e 

avisará o fornecedor.  

O fornecedor é responsável por: 

 Efetuar a manutenção no prazo acordado entre o fornecedor e a MBBras, sendo que, em 

hipótese alguma, a embalagem não poderá retornar à MBBras sem os devidos reparos; 

 Identificar as embalagens, conforme o padrão adotado pela MBBras; 

 Numerar as embalagens que sofreram manutenção de acordo com o padrão adotado pela 

MBBras; e 

 Preencher e enviar aos responsáveis da MBBras o cronograma com o “Planejado/Realizado” 

das embalagens que sofreram manutenção, conforme o padrão adotado pela MBBras.  

 

4.3.2 Consequências do não cumprimento do item 4.3.1 

Caso a manutenção não seja efetuada pelo fornecedor no prazo acordado entre o fornecedor e a 

MBBras, conforme descrito no item acima, a MBBras terá o direito de:  

 Devolver o material, debitando do fornecedor os custos do transporte, através do respectivo AL 

(Aviso de Lançamento de Débito). A devolução do material acontecerá caso o material tenha 

sido entregue em embalagem que ofereça risco substancial de acidente. Essa devolução pode 

ser parcial quando se tratar de mercadoria crítica; 

 Cobrança através de AL de qualquer transbordo que tenha ocorrido; e/ou 

 Efetuar a manutenção e cobrar o custo de tal manutenção também através de AL.  
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4.4 Modelos do Fornecedor (Embalagem Descartável) 

 
A utilização de embalagens descartáveis está restrita a importação e exportação, considerando as 

premissas estabelecidas pela MBBras. As embalagens descartáveis deverão ser previamente 

aprovadas por escrito pela MBBras. 

O fornecedor deverá negociar, com o departamento de compras da MBBras, o preço de fornecimento 

englobando o custo da embalagem. Cabe lembrar que o fornecedor deverá garantir integralmente a 

qualidade do produto até a abertura da embalagem e também a quantidade de peças por embalagem 

previamente definida pelo planejamento da MBBras. 

5. Gerenciamento da Devolução das Embalagens Vazias 

As devoluções de embalagens retornáveis vazias serão realizadas pelo departamento responsável da 

MBBras (pátio de embalagens) que controla a quantidade de embalagens que entra e sai, por 

intermédio de uma listagem emitida pelo correspondente sistema.  

Embalagens descartáveis serão destruídas e descartadas pela MBBras após consumo dos itens. 

6. Gerenciamento Central dos Estoques 

O gerenciamento dos estoques será efetuado pela MBBras com todos os tipos de embalagens 

contabilizadas no sistema e controlado por intermédio de uma listagem emitida pelo sistema que 

menciona o fornecedor, o tipo de embalagem e o saldo existente na fábrica do fornecedor.  

Todos os movimentos de embalagens serão cadastrados diariamente e esses dados serão enviados 

para o sistema central.  

Este item 6 não se aplica para mercadorias importadas que utilizem embalagens descartáveis.  

7. Gerenciamento do Inventário 

O fornecedor deverá realizar inventário de todas as embalagens mantidas sob sua posse que 

estiverem envolvidas no fluxo de abastecimento de material com a MBBras, independente da 

propriedade das embalagens ser do fornecedor ou da MBBras.  

O inventário deverá ser realizado mensalmente e seus resultados devem ser fornecidos à MBBras na 

primeira semana do mês subsequente à realização do inventário. 

No caso de diferenças entre o saldo contábil da MBBras e o saldo físico no fornecedor, o fornecedor 

terá 30 (trinta) dias corridos para comprovar o envio dessas embalagens através de documentação 

aprovada pela MBBras (por exemplo,  nota fiscal, conhecimento de carga, etc). Após este prazo, a 

MBBras reserva-se o direito de cobrar o fornecedor os custos referente à reposição de tais 

embalagens. 
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Se a MBBras julgar necessário, serão agendadas previamente visitas ao fornecedor para acerto do 

saldo de embalagens.  

Este item 7 não se aplica para mercadorias importadas que utilizem embalagens descartáveis. 
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ANEXO 1 – PADRONIZAÇÃO DE EMBALAGENS 

 

Embalagens GLT e RKLT 
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ANEXO 1 – PADRONIZAÇÃO DE EMBALAGENS 
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ANEXO 1 – PADRONIZAÇÃO DE EMBALAGENS 
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ANEXO 2 - PROPOSTA DE EMBALAGEM 

Homologação de Embalagens 

 
Peça Fornecedor 

Número       Nome       

Denominação       Endereço       

Almoxarifado      Resp. Embalagem       

Peso ( kg)       Telefone       

Dimensões ( mm ) 
Ø      C          L        A Fax       

      x       x       x       E-mail       

 
DESCRIÇÃO DA EMBALAGEM  PRIMÁRIA 

Tipo de Embalagem Fechamento da Carga 

  Caixa Plástica Padrão R-KLT                                                               Cinta Plástica                                                

  Caixa Plástica Especial                                                         Grampeado  

  Caixa de Papelão                                                         Termosoldado  

  Saco Plástico                                                         Colado  

  Amarrados                                                         Tampa Plástica       

  Outros ( Especificar )          Outros ( Especificar )        

Dimensionamento da Embalagem Disponibilidade de Embalagem 

Dimensões externas (mm)                                                       
Retornável 

 Com identificação (Nome e Logotipo) 

Quantidade de peças por embalagem                                                         Sem identificação  

Peso da embalagem vazia (kg)                                                      

Descartável 

Observação: 

Peso da embalagem + peça (kg)             

Embalagem com separadores                                                           

Qtde de embalagem para o processo                                                       

Preço da embalagem unitária (R$)       

 
DESCRIÇÃO DA EMBALAGEM MECANIZADA 

Tipo de Embalagem Fechamento da Carga 

  Embalagem Metálica Padrão                                                             Cinta Plástica                                                

  Embalagem Metálica Especial                                                         Cinta Metálica  

  Container Plástico                                                             Filme PVC  

  Cesto Aramado                                                         Cobertura  

  Carrinhos                                                         Tampa para Palete           

  Palete para embalagens KLT                                                             Outros ( Especificar )        

  Outros ( Especificar )         

Dimensionamento da Embalagem Disponibilidade de Embalagem 

Dimensões externas (mm)                                                       
Retornável 

 Com identificação (Nome e Logotipo) 

Quantidade de peças por embalagem                                                         Sem identificação  

Peso da embalagem vazia (kg)                                                      Projetado para empilhar   2   3          

Peso da embalagem + peça (kg)       Dimensões internas mínimas para a 

entrada do garfo da empilhadeira (mm) 

Largura 600 

Embalagem com separadores                                                           Altura 90 

Qtde de embalagem para o processo                                                       
Nº de Entradas para a empilhadeira   2 Lados   4 Lados 

Preço da embalagem unitária (R$)       

  
Avaliação Setorial 

Desenvolvimento de Embalagem Almoxarifado Produção Qualidade 

Responsável :                                                         Responsável :                                               Responsável : Responsável :                                               

Telefone:           Telefone: Telefone: Telefone: 

E-mail:           E-mail: E-mail: E-mail: 

Data:       Data: Data: Data: 

 Aprovado                                             Reprovado                                            Aprovado       

Reprovado                                                                               

 Aprovado        Reprovado  Aprovado        Reprovado                                                                               
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Embalagem Planejador Data

Dados do solicitante:

C.C.

Aplicação da Embalagem

Descrição Quant. Embalagens em circulação

Check points: ATENDE NÃO APLICÁVEL

P/L 1

P 2

P 3

PL 4

L/Q 5

Q 6

STATUS

Aprovação: Produção Logistica Embalagem .
Nome Nome

Área

Assinatura Assinatura

Nome Nome

Área

Assinatura Assinatura

Nome

Assinatura

Área Área

Área 

Assinatura

Área

Nº das Peças

Teste de trajeto

Adaptação da embalagem no posto de trabalho

Posição da peça na embalagem x posição de montagem 

FEA - Ficha de Entrega e Aprovação de Embalagem Especial
TLL - RECEBIMENTO, TRANSPORTES & EMBALAGENS MBBRAS

3.2.2 Prevenção de Falhas

Nome

PROBLEMAS APONTADOS PRAZO

NÃO ATENDE

AÇÃO

Garantia de qualidade da peça

Atende peça sequenciada

Segurança e Ergonomia

Nº FEA

Ramal

Nome

Área

x APROVADO REPROVADO

Nova embalagem

Modificação

Legenda:           P = Produção              PL = Planejamento fábrica               L=Logística               Q= Qualidade

ANEXO 3 – FICHA DE ENTREGA E APROVAÇÃO DE EMBALAGENS 
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ANEXO 4 – CICLO DE EMBALAGENS 
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30.11 – NORMAS GERAIS DE EMBALAGENS 

1. Disposições Gerais 

A especificação ou norma sobre embalagens aplica-se a todos os fornecedores da unidade fabril da 

MBBras em São Bernardo do Campo e Juiz de Fora. O objetivo é orientar e assistir no desenvolvimento 

e especificação da embalagem para componentes, visando o atendimento das necessidades do 

sistema de produção da MBBras.  

Para que a MBBras possa atingir seus objetivos, o planejamento e desenvolvimento da embalagem 

devem levar em consideração a movimentação do produto desde a sua produção até a aplicação nos 

almoxarifados da MBBras, supermercados e/ou linhas de produção.  

O emprego da embalagem correta, além de garantir a qualidade do produto produzido, segurança e 

ergonomia, deverá garantir a flexibilidade da produção, racionalizando os meios de transporte e 

otimizando o tempo de carga e descarga, além da preservação do meio ambiente e proporcionando 

rentabilidade ao processo logístico.  

A MBBras cumpre – junto com seus fornecedores – os objetivos econômicos relativos à gestão de 

resíduos estabelecidos na legislação aplicável, estabelecendo as seguintes prioridades ambientais:  

� Redução: Limitação ao que é absolutamente necessário quanto ao peso e ao volume do 

transporte de mercadoria (conservação dos recursos e redução do volume de transporte);  

� Reutilização: Utilização e melhoramento permanente de embalagens reutilizáveis, feitas a partir 

de materiais que possam ser reciclados;  

� Reciclagem: Emprego de materiais recicláveis, não poluentes, para todos os tipos de 

embalagens. Reutilização o mais perto possível do local da remoção, com o intuito de evitar 

maiores despesas de transporte.  

2. Diferenciação dos Tipos de Embalagens 

Dentro da cadeia logística, desde a localização do fornecedor até o local de utilização dos 

componentes, serão utilizados os tipos de embalagens indicados a seguir, sendo, em princípio, o 

fornecedor responsável pela qualidade do material entregue.  

Basicamente dois tipos de embalagens podem ser usados, retornáveis e descartáveis (importação e 

exportação). A escolha do modelo (plástica padrão, metálica padrão ou especial) depende do estudo 

de viabilidade econômica e ambiental, que deve ser executado pela MBBras em conjunto com 

fornecedor para cada caso, considerando uma variedade de fatores, tais como: custo inicial, facilidade 

de construção da embalagem, custos de manutenção, custos de transporte, padronização, vida útil, 

localização geográfica, volume, custo de manuseio, limpeza, preocupação ambiental, proteção do 

produto, custo administrativo, gerenciamento do inventário, ergonomia, segurança e qualidade.  
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2.1. Características 

� Os componentes deverão ser embalados de modo a não sofrer danos e avarias durante o 

transporte, assegurando sua qualidade;  

� Os componentes deverão ser protegidos contra a oxidação e riscos, em especial quando tratar-

se de componente de acabamento, sempre que necessário, com produto que possa ser 

facilmente removido sem a utilização de objetos cortantes e que gerem a menor quantidade de 

resíduos possível, utilizando os recursos fornecidos pela MBBras (embalagens planejadas para 

cada item); 

� Os componentes deverão ser protegidas contra umidade e sujeira; 

� Os componentes deverão ser fornecidas, na posição de utilização na MBBras;  

� A embalagem deve conter apenas um único tipo de peça ou kit;  

� A embalagem deverá permitir fácil acesso aos componentes, obedecendo ao princípio de 

ergonomia e segurança;  

� A embalagem deverá seguir os padrões dimensionais pré-definidos pela MBBras;  

� A embalagem deverá ser identificada conforme padrão adotado pela MBBras; 

� A embalagem deverá obedecer aos critérios de carga/descarga estabelecidos pela MBBras e a 

forma de abastecimento do ponto de consumo; 

� A embalagem deverá conter o nome e/ou logotipo do fornecedor, quando especificado pela 

MBBras; 

� A MBBras não aceitará embalagens improvisadas;  

� As embalagens danificadas do fornecedor deverão ser retiradas de circulação imediatamente, e 

sua manutenção  é de responsabilidade exclusiva do fornecedor.  

� As embalagens deverão obedecer à padronização da MBBras, a fim de possibilitar o transporte, 

empilhamento e armazenamento seguro e otimizado.  

� O componente deverá estar identificado na embalagem com etiqueta composta do número do 

item da MBBras, denominação do item, quantidade de componentes,  nome do fornecedor, data, 

local de descarga, peso bruto, número do lote, código da embalagem, número do volume, 

quantidade de volume que forma a carga e o número do DCM (Documento de Chamada de 

Material), quando for solicitado.  
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3. Utilização de Embalagens Retornáveis 

As embalagens retornáveis têm previsão de serem utilizadas por um período longo, em perfeitas 

condições de uso, podendo ou não incluir acessórios retornáveis, tais como, separadores, bandejas, 

divisórias, etc. 

A MBBras utiliza embalagens multiuso retornáveis tratando as não retornáveis como exceção.  

As disposições referentes à utilização das embalagens da MBBras estão estabelecidas no MBST 28.  

A embalagem retornável vazia deverá ser entregue ao fornecedor em perfeito estado funcional.  

O fornecedor deverá estabelecer e cumprir, sob a sua única e exclusiva responsabilidade, distintas 

especificações de limpeza e requisitos nas embalagens em conformidade com os componentes 

específicos às quais se destinam.  

Em se tratando de embalagens especiais, estruturas especiais e meios auxiliares de embalagens 

retornáveis, serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor o controle e a manutenção do grau de 

limpeza estabelecido.  

3.1. Embalagens retornáveis 

� Metálicas Padrão; 

� Embalagens especiais metálicas e plásticas; 

� Paletes e Tampas Padrão (plásticas); 

� Caixas Plásticas Padrão. 

4. Utilização de Embalagens Descartáveis 

4.1. Materiais Autorizados 

Para todas as embalagens descartáveis deverão ser utilizados materiais não poluentes, reutilizáveis, 

que possam ser aceitos em toda sua superfície para a reciclagem.  

Em razão do custo logístico necessário para a separação e recolhimento de materiais classificados e 

não-mesclados e com o intuito de garantir sua reutilização, apenas o uso de alguns poucos materiais 

está autorizado pela MBBras. A tabela a seguir descreve todos os materiais autorizados para 

embalagens descartáveis e para os meios auxiliares de embalagem – excluindo, portanto, materiais 

reutilizáveis valiosos. 
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Classe Material Autorizado 
Exemplo de Materiais 

Não-Autorizados 

Papelão 
Papéis e papelões isentos de 

substâncias nocivas para a produção 

de papel 

Papéis e papelões com 

revestimento ou cola, não 

solúveis em água 

Papel 

protetor 

contra a 

corrosão 

Papéis VCI comprovadamente 

recicláveis junto com o papel/ 

papelão (VCI: Volatile corrosion 

inhibitor) 

Papel com mesclas não 

recicláveis, impregnado 

com banhos não 

permitidos (por ex. 

betume, óleo, papel 

parafinado) 

Plástico 

(se 

possível 

com 

cores 

naturais) 

Peças com forma: PE (Polietileno), 

PP (Polipropileno) 

Tampas protetoras: PE 

Lâminas: PE com um máximo de 5% 

de superfície impressa (também 

lâminas com bolhas de ar) 

Espumas: PE, PP, PS (Poliestireno) 

Fitas para bandagens: PP (negro) 

Espumas VCI 

Chips VCI 

Mesclas de plásticos, 

compostos de borracha, 

lâminas compostas de 

plástico e metal, lâminas 

com impregnações 

incompatíveis 

Metais 
Aço, também galvanizado ou 

pintado, alumínio. 

Metais estanhados (por 

exemplo lata) 

Madeira 
Madeira compensada e maciça não 

impregnada, lã de madeira. 

Tabuleiros aglomerados, 

madeira revestida ou 

grafite 

Tecidos 
Fibras de celulose (algodão, sisal e 

cânhamo, entre outras) 
Cordas enceradas 
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Vidro 

Somente quando for absolutamente 

necessário por razões de 

compatibilidade química com o 

produto embalado 

Lã de vidro 

Minerais 
Argila ativada, perlita, sílica gel, 

vermiculita. 

(Observação: não em 

forma de fibras) 

 

5. Regulamentação excepcional 

Caso as exigências específicas das embalagens exijam a utilização de materiais que sejam conflitantes 

com normas disposições do MBSR, a MBBras e o fornecedor deverão solucionar a questão de comum 

acordo. Para material produtivo, o fornecedor deverá contatar o planejador de embalagens da Logística 

Central da MBBras.  

Os desvios com relação normas disposições aqui constantes sobre embalagens só serão admitidos 

mediante autorização excepcional prévia e por escrito da MBBras. 

6. Contatos 

Planejamento de embalagens MBBras: 

- Marina Sordi (Gerente): (11) 4173 - 7853 

- Silvano Melo (Planejador): (11) 4173 – 0390 

- Alex Abreu (Planejador): (11) 4173 – 8151 

- Leandro Bovi (Planejador): (11) 4173 – 7847 

- Rodrigo Silva (Planejador): (11) 4173 – 7878 

- Jose Cavalcanti (Planejador): (11) 4173 – 6502 

- Jose Paulo Lino Junior (Planejador): (11) 4173-0390 
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35.12 – COMUNICAÇÕES POR TRANSMISSÃO ELETRÔNICA DE DADOS (EDI) 

1. Disposições Gerais  

Para fornecimento no Brasil, são definidos como padrão os seguintes protocolos de comunicação da 

ANFAVEA– RND: 

 RND 001 Programa de Entrega 

 RND 002 Programa Diário de Entrega  

 RND 003 Peça / Material em Atraso 

 XML – NFe   

 XML - Complemento Logístico (B2B) 

 RND 005 Peça / Material em Atraso 

 RND 012 Kanban Eletrônico 

 RND 018 Programação JIS (Just in Sequence) 

 RND 026 Confirmação / Aceite da Chamada Kanban  

 

Para fornecimento direto do exterior, a fábrica de recebimento da MBBras e o fornecedor deverão 

estabelecer em cada caso o procedimento aplicável baseado nas seguintes disposições descritas 

abaixo (por exemplo, o padrão de mensagem que será utilizado).  

Devido às crescentes necessidades de comunicação nos processos comerciais e aos projetos de 

racionalização baseados nelas, simplificar a transmissão dos dados com relação aos processos de 

fornecimento tornou-se um importante objetivo da indústria automobilística internacional.  

O sistema de transmissão eletrônica de dados corresponde ao último estágio da técnica da MBBras e 

oferece um instrumento de eficácia comprovada para a transmissão de informações. Por este motivo, 

o fornecedor deve criar as condições necessárias para efetuar a comunicação com a MBBras por meio 

do sistema de transmissão eletrônica de dados e fazer o uso correspondente.  

Nas fábricas da MBBras são utilizados atualmente os seguintes tipos de mensagem para comunicação 

com a indústria exterior:  

 VDA 4905  Transmissão de dados de solicitações de fornecimento; 

 VDA 4906  Transmissão de dados de faturas (apenas com fornecedores previamente 

indicados pela Daimler AG); e  

 VDA 4913  Transmissão de dados de comprovantes de recebimento e transporte.  
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2. Controle de Qualidade na Troca de Dados 

Para garantir a segurança dos processos logísticos, é imprescindível que o fornecimento real coincida 

integralmente com o conteúdo da mensagem EDI.  

O não recebimento do aviso de embarque (B2B) ou o recebimento com qualquer erro que impossibilite 

a sua utilização, facultará à MBBras o direito de recusar o recebimento dos itens até que o arquivo seja 

fornecido corretamente, resguardando-se ainda o direito de cobrar toda e qualquer despesa adicional 

incorrida pela falta do aviso de embarque (B2B) nas condições adequadas estabelecidas pela MBBras, 

inclusive no tocante a eventual parada de linha de produção.  

Independentemente da ferramenta utilizada para envio do Aviso de Embarque (B2B) pelo fornecedor, 

quando o arquivo não for recebido pela MBBras, ficará o fornecedor obrigado a enviar o arquivo TXT 

por e-mail ou outro meio de transferência de dados, conforme solicitação enviada, sob pena das 

sanções previstas no parágrafo acima.  

3. Comunicação por meio do site da Logística (WEBEDI)  

A MBBras oferece aos fornecedores alternativa ao processo de EDI utilizando a Extranet. O fornecedor 

que optar por este meio de comunicação deverá solicitar junto ao departamento de logística da 

MBBras. A MBBras enviará ao fornecedor o certificado de validação do acesso bem como o código de 

identificação e senha.  

Todos os dados estão disponibilizados para serem baixados nos padrões ANFAVEA. 
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40.01 – REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO DE PEÇAS IMPORTADAS 

1. Disposições Gerais 

Estão descritos neste capítulo os requisitos para o processo de triangulação de material importado.  

2. Processo Logístico 

O processo de remessa para industrialização sempre respeitará a quantidade de peças declarada na 

etiqueta da caixa importada. Todo o fluxo de emissão de notas, envio de itens, industrialização, 

faturamento por parte do fornecedor deverão respeitar esta quantidade.  

Exatamente a mesma quantidade declarada na embalagem deve ser retornada à MBBras, não devendo 

restar estoque de material de propriedade da empresa no fornecedor. 

O fornecimento de embalagens retornáveis bem como orientações para acondicionamento de peças 

após sua industrialização para retorno à MBBras é de responsabilidade da Logística MBBras. 

3. Recebimento e envio de material processado por parte do fornecedor 

Ao receber o material o fornecedor deve conferir a quantidade de caixas enviadas. 

Caso não encontre nenhuma divergência na quantidade de caixas, realiza o processo de 

industrialização e envia o material nas embalagens retornáveis fornecidas pela MBBras, respeitando as 

orientações de acondicionamento das peças nas respectivas embalagens. 

As logísticas operacionais MBBras e o fornecedor deverão respeitar o prazo legal para retorno da 

mercadoria em questão. 

O fornecedor deverá faturar exatamente a quantidade de peças recebidas na nota fiscal de origem 

MBBras. 

4. Gerenciamento das Divergências de Entrega e Reclamações por parte do Fornecedor 

Caso o fornecedor encontre alguma divergência na quantidade de caixas, ou no tipo de peça enviada, 

deverá enviar um e-mail com fotos ao Gerente da Logística de Importação e Exportação, com cópia 

para o responsável da Logística Operacional, informando as divergências encontradas e recusando 

imediatamente o material em conjunto com a respectiva nota fiscal. Exceto quando for detectado 

sobra de volume, onde a Logística de Importação e Exportação deverá emitir uma Nota Fiscal 

complementar mencionando a Nota Fiscal que acompanhou o material para regularização da 

divergência. 
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5. Destinação de resíduos nos fornecedores do processo de industrialização de material 

importado 

 O fornecedor recebe o material importado para industrialização em caixas de madeira e/ou papelão, 

embalagens estas provenientes do processo de importação de itens MBBras. 

A destinação adequada das embalagens importadas recebidas que não serão mais utilizadas na 

devolução do material industrializado, será orientada e acompanhada pela área de Qualidade e Meio 

Ambiente da MBBras. 
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13.11 - DESENVOLVIMENTO E HOMOLOGAÇÃO DE AMOSTRA/LIBERAÇÃO DO 
PROCESSO DE PRODUÇÃO E DO PRODUTO – EMPB/PPF 

1. Disposições Gerais 

Em conformidade com ISO/TS 16949 e os requisitos específicos da MBBras, o fornecedor deverá 

apresentar à MBBras um pedido de aprovação prévia do produto e do processo para produção do 

produto, conforme os requisitos descritos na VDA 2).  

Também, em conformidade com a ISO/TS 16949 - o requisito 5.5.21- Representante do cliente – o 

fornecedor deve designar e manter pessoal treinado com responsabilidade para assegurar os 

requisitos específicos MBBras, considerando todo conteúdo deste documento. 

 

2. Aplicação 

Este capítulo do MBST deve ser aplicado nas seguintes situações: desenvolvimento de novo 

produto; alteração de produto; alteração do processo de produção; mudança do local de produção; 

transferência, reforma ou reposição de ferramental; em relação a item inativo por mais de um ano; 

na correção de discrepância; na mudança do subfornecedor e/ou em outras situações em que a 

MBBras achar necessário a reapresentação do processo de homologação da amostra EMPB/PPF 

(Relatório de Exame de Primeira Amostra / Liberação do Processo de Produção e do Produto). 

 

3. Processo de Apresentação de Amostra 

O processo de apresentação de amostras divide-se em duas fases, conforme demonstrado na 

figura 1 abaixo. 

Na primeira fase (EMPB – Relatório de Exame de Primeira Amostra), o fornecedor providenciará 

amostras iniciais em meios definitivos de produção, quantidade de peças e documentação 

necessária, conforme prazo solicitado e estabelecido nos Requisitos da Amostra (Anexo 1 ao 

presente capítulo). 

Após a homologação do EMPB, conforme informada ao fornecedor por meio de relatório expedido e 

inserido no eSEP++, as áreas de Qualidade e Logística de Gerenciamento de Fornecedores SBC 

(agregados, caminhões, ônibus), Juiz de Fora e Campinas da MBBras estão autorizadas a efetuar o 

abastecimento de peças.  

O PPF (Liberação do Processo de Produção e do Produto) pode ocorrer simultaneamente à 

homologação do EMPB, quando nesta ocasião for possível a fabricação de lotes representativos à 

quantidade contratada. A aprovação definitiva do PPF só ocorrerá após a Aprovação do EMPB no 

laboratório MBBras. Nos casos em que o EMPB é realizado, porém não é possível a fabricação de 
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lotes representativos para realização do PPF, o mesmo será realizado após 3 meses do SOP.  Para 

peças de reposição deve-se considerar os dois primeiros lotes fornecido. 

O teste de performance da qualidade do produto para aprovação do PPF é acompanhado pelo 

gestor de qualidade do fornecedor, representante do cliente (MBBras), responsável pelo 

desenvolvimento do processo de amostra do produto em questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Exemplo para um lançamento novo de produto com Quality Gates (QG) 

 

4. Checagem dos Fornecedores 

A partir da confirmação do correspondente pedido de compras ou da celebração de carta de 

intenção entre MBBras e o fornecedor ou outro documento contratual, conforme o caso, e da 

emissão de documento de aprovação, o fornecedor tem a obrigação de, mediante solicitação das 

áreas de gerenciamento da qualidade de fornecedores MBBras SBC (agregados, caminhões, 

ônibus), Juiz de Fora e Campinas, fornecer as seguintes informações à MBBras: dados da pessoa de 

contato, subsídios técnicos, prazos, ferramentas e meios de ensaio, capacidade de processo, sub-

fornecedores, apresentação de amostras e os requisitos para submissão do processo descritos no 

formulário de Requisitos de Amostra (Anexo 1 ao presente capítulo). 

O acompanhamento do desenvolvimento do produto no fornecedor feito pela MBBras será 

executado de acordo com a classificação de risco (“A”- alto risco, “B” - médio risco e “C” - baixo 

risco), detalhados abaixo, no item 5.1.1. 

 

5. Planejamento da Apresentação de Amostras 

O fornecedor deve ter um planejamento avançado da qualidade (APQP ou metodologia equivalente), 

seguindo todas as fases desde o projeto até a liberação do produto para produção em série. O 

fornecedor deverá, ainda, utilizar um cronograma com todos os prazos de cada atividade (fluxo de 

processo, FMEA, plano de controle, ferramental, corrida piloto, desempenho do processo PP/PPK 
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ou CP/CPK, estudo dos meios de medição MSA, apresentação das amostras, etc.), conforme 

tabela constante do item 5.1 (Requisitos de Retenção e Níveis de Submissão). 

Todas as atividades planejadas são acordadas entre a MBBras e o fornecedor e documentadas no 

cronograma de desenvolvimento, onde serão acompanhadas pelo gestor da qualidade do 

fornecedor, representante do cliente (MBBras). 

5.1 Requisitos de Retenção e Níveis de Submissão 

Os requisitos de retenção e os níveis de submissão determinam quais documentos, relatórios, 

anotações e amostras, se for o caso, devem ser encaminhados à MBBras para a liberação do 

processo de produção e de produto, bem como informam a necessidade de inspeção dos dados de 

suporte no fornecedor. 

Requisitos de Submissão -  VDA 2 
Nível de Submissão 

1 2 3 

01: Teste Dimensional X X X 

02: Teste Funcional V V V 

03: Teste Material X X X 

04: Teste de Tato V V V 

05: Teste Acústico V V V 

06: Teste de Olfato V V V 

07: Teste de Aparência V V V 

08: Teste de Tratamento Superficial V V V 

09: Teste de Compatibilidade Eletromagnética (EMC) V V V 

10: Testes de Confiabilidade V V V 

11: FMEA de Projeto V V V 

12: Liberação do Projeto V V V 

13: FMEA de Processo X* X* X* 

14: Diagrama de Fluxo de Processo X* X* V 

15: Plano de Controle da Produção X* X* X* 

16: Comprovação de Capabilidade do Processo V V V 

17: Lista dos Meios de Medição e Equipamentos de teste X* X* X* 

18: Estudo e Análise do Sistema de Medição X* X*    V 

19: Check List das Características de Segurança (DS/DZ) V V V 

20: Folha de Dados Materiais / IMDS X X X 

21: Meios de Transporte / Embalagens V V V 

22: Certificados X X X 

23: Aprovação do Processo (PPF) X* X*  X*  

24: Outros V V V 

25: Currículo da Peça X X X 

26: Lista de Componentes e Sub-Fornecedores V V V 

27: Montabilidade   Z Z Z 

Legenda:  

 X     Requisito para o respectivo nível de submissão; submetido a MBBras 

 X*   Requisito para o respectivo nível de submissão; para analise do Gerenciamento da Qualidade do Fornecedores MBBras os 
documentos permanecem no fornecedor 

V     Requisito a ser acordado com o cliente em casos individuais 

Z     Requisito executado pelo cliente 

NA   Requisito não aplicado 
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5.1.1 Níveis de Submissão conforme norma VDA2: 

 

5.1.1.1 Nível de Submissão1/Risco “C”:  

- fornecedor conhecido, sem problemas no processo de desenvolvimento das amostras e 

fornecimento da série; 

- produto de fácil fabricação, modificação simples; 

- família de produtos; um número de lote é avaliado conforme nível 2 ou 3 , os demais número de 

lotes conforme nível 1.  

 

5.1.1.2 Nível de Submissão 2 /Risco “B”:  

- fornecedor novo;  

- problemas de qualidade em fornecedores conhecidos; 

- novo processo de produção (produtos novos). 

 

5.1.1.3 Nível de Submissão 3/Risco "A”:  

- novos processos de produção;  

- produtos complexos, de difícil fabricação, processo de produção de difícil domínio; 

- itens com característica de segurança DS/DZ. 

 

6. Prazos para a Apresentação das Amostras Iniciais 

A MBBras deverá acordar com o fornecedor, com relação a cada produto desenvolvido, a data para 
apresentação das amostras, que deverá ser atendida para não comprometer as fases de 
desenvolvimento do projeto. 
 
 
6.1. Multa por atrasos e reprovação de amostras: 
 
O fornecedor, após recebimento do pedido de compras/ferramental, deverá garantir o 
cumprimento do prazo de submissão/aprovação de amostras, nos termos e modo acordados com 
o representante de gerenciamento de fornecedores da MBBras, objetivando, assim, a não 
comprometer as fases de desenvolvimento do projeto. Caso o fornecedor não cumpra os prazos 
acordados para a submissão de amostras e/ou que não ocorra aprovação da correspondente 
amostra, a MBBras cobrará uma multa moratória (e não compensatória) de R$ 3.000,00 (três mil 
reais), e o fornecedor receberá uma notificação neste sentido. Esta multa (não compensatória) será 
aplicada automática e individualmente por atraso e/ou reprovação de cada amostra, e a cobrança 
ocorrerá por meio de AL (Aviso de Lançamento de Débito).   
 



Mercedes-Benz Special Terms  Qualidade 

13.11 

2017   
 

 

 5 

6.2 Liberação de fornecimento com EMPB - Aprovado Condicional  

Caso seja necessária e possível a liberação de fornecimento com Aprovação Condicional do EMPB 
os seguintes procedimentos deverão ser adotados:  
 
6.2.1. Atraso de submissão ou reprovação por responsabilidade do fornecedor: 
 

A. O representante da MBBras deverá avaliar o processo e definir em conjunto com o 
fornecedor os critérios para a qualidade quanto ao processo de inspeção (registros), 
conforme necessidade e criticidade da característica sob desvio. As características sob 
desvio deverão ser claramente definidas e registradas nos documentos do EMPB e, em 
seguida, definir uma data para re-submissão deste mesmo processo sem o desvio inicial 
para aprovação definitiva. 

B. Embarque controlado nível 1 com medição 100% da característica reprovada a ser 
executada fora do processo produtivo e por empresa de terceiros até a implementação da 
ação corretiva; 

C. O representante da MBBras verificará e, se o caso, aprovará o processo/plano de embarque 
controlado do fornecedor, realizará auditorias de avaliação quanto aos dados obtidos do 
processo de inspeção (registros) durante sua execução; bem como, as ações corretivas 
adotadas para eliminar a não conformidade; o encerramento do regime embarque 
controlado Nível 1, ocorrerá somente após a aprovação da ação corretiva pelo 
representante da MBBras; 

D. Em caso de reincidência de reprovação e/ou atraso na submissão de amostra, o fornecedor 
poderá ser enquadrado em regime de embarque controlado Nível 2 e na regra de escalação 
de nível conforme Item 13 do MBST 14. 
  

6.2.2. Atraso de submissão ou reprovação por responsabilidade da MBBras: 

A. O representante da MBBras deverá avaliar o processo e definir em conjunto com o 
fornecedor os critérios para a qualidade quanto ao processo de inspeção (registros), 
conforme necessidade e criticidade da característica sob desvio. As características sob 
desvio deverão ser claramente definidas e registradas nos documentos do EMPB e em 
seguida definir uma data para re-submissão deste mesmo processo sem o desvio sob aceite 
para aprovação definitiva. 

 

7. PSM-Gerenciamento Preventivo do Projeto /PSV – Preparação da Série 

Para os produtos classificados como alto risco “A”(Nível3) é aplicado o PSM (Project Management 

Preventive - Gerenciamento Preventivo do Projeto) / PSV (Preparação da Série), em que são 

acompanhadas todas as atividades da Qualidade e Logística na fase de desenvolvimento do 

produto. 

Todas as atividades descritas no PSM/PSV devem ser acompanhadas, medindo o grau de 

maturidade da atividade, analisando o risco e estabelecendo planos de ação para cumprimento dos 

prazos do Quality Gate (QG).  

Nota: Quando o processo estiver designado a aplicação do PSM/PSV, o fornecedor deverá incluir 

em seu cronograma de desenvolvimento a relação de atividades abaixo. O objetivo é conciliar os 
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prazos do APQP (planejamento avançado da qualidade)  da peça como os marcos do projeto 

(Veículo, Agregado ou Conjuntos).  

 

QG Tempo máximo para confecção das ferramentas: 04/06/2016
Cronograma coordenado com os Quality Gates do projeto - Masterplan MBBras. 30 30 Dias após LOI

Especificações técnicas foram acordadas e formalizadas.Confiabilidade, objetivos, 

requisitos e especificações confirmadas.
90 Início: Igual a LOI

7
Carta de intenção para o fornecedor iniciar o desenvolvimentop. Contrato dos 
serviços de desenvolvimento concluídos.

01/07/2016 Final: 42552 diaspós o início

No âmbito da aplicação técnica da análise de risco, coordenada pela MBBras e fornecedor, 

o acompanhamento das ações foram programados.( Interfaces técnicas FMEA de Produto e 

Processo)

90

Planos de testers fornecidos e alinhados entre fornecedor  e MBBras./Planejamento para 

garantir os objetivos de qualidade e confiabilidade./Coordenação dos responsávies da 

MBBras para análise.

30
30 dias após liberação do projeto E para maturidade 

Nível C

60 Início:60  dias após especificações finais

6 Documentação foram enviadas para MBBras. (K nível de maturidade  C, no prazo) 30/08/16 Final: 30/08/16 dias após início

O conceito de produção e logística foram elaborados incluindo todos os passos 

importantes da produção.Foi considerada a correpondencia com nível de maturidade do 

projeto.

30

Especificações de embalagem foram elaboradas com base nas especiicações do desenho. 60 60 dias após a liberação do projeto(Amostra-C)

O Workshop para o Nível de maturidade C foi relizado e as ações e responsabilidades 

definidas.
28 28 dias após conceito de produção e logistica

6 A MBBras recebeu as amostras C 14/01/17 14/01/17 dias após a entrega da Amostra-C

5 A MBBras realizou o processo de aquisição de peças e ferramentais de produção. 16/02/17
Problemas relacionados com o processo são incluídos no FMEA e no plano de 

gerenciamento da qualidade. As informações relevanntes para segurança são reconhecidas 

e identificadas.

30 30 dias após liberação do projeto P

Esta disponível a l ista de fornecedores aprovados. 14 14dias após a colocação em série
Os fabricantes de ferramentas foram contratados. Pedido de compras/ contratos assinados Início:Data final menos a data máxima para 

14 Final:14 dias após a primeira peça ferramentada

O fornecedor possue contrato de compras para fornecimento seriado à MBBras.
Igual a data de emissão do pedido da ferramenta de 

longo prazo

3 Ferramentais aptos para try-out 16/05/2017
A reunião de Maturidade D1 foi realizada, ações e responsabilidades foram definidas. 30 30 dias pós a primeira peça ferramentada

Verificação do contrato de compras e cronograma de entrega de equipamentos
início: Data final menos a data máxima para 

construção da ferramenta

28 Final:28 dias após a entrega da amostra inicial

3
Dados de entrega podem ser enviados através de sistema ou manualmente, conforme 
acordo.As áreas de descarga na MBBras para peças de pré-série são 

16/06/17

Existem aprovação de amostras para todos os componentes. Medidas de proteção da 

qualidade são determinadas para as peças.
14 14 dias após a entrega da amostra inicial

3 A MBBras recebeu as amostras iniciais 20/07/17
Teste de produção representativa às condições de série. 20 20 dias após Tryout 1

Testes das amostras na MBBras 20/08/17

2
O processo do fornecedor foi aprovado. As medidas para lidar com os desvios foram 
estabelecidas e coordenadas.

25/08/17
 

 

8. Produtos com Característica de Segurança DS/DZ 

Para produtos com característica de segurança DS/DZ, a área de Gerenciamento da Qualidade de 

Fornecedores da MBBras preencherá o “Check List - Asseguramento da Característica de 

Segurança DS/DZ”, que será entregue à área de Qualidade, Materiais e Processos da MBBras  

juntamente com os demais requisitos de submissão do processo de amostra, e será mantido em 

arquivo na MBBras como comprovante de que todas as verificações das características de 

segurança DS/DZ foram executadas no processo de homologação da amostra.       
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9. Identificação das Amostras 

As amostras devem ser identificadas com as seguintes informações:   

• ZGS: nível de modificação de engenharia do item; 

• Q-stand: nível de modificação da peça no processo; 

• Número seqüencial: identificação que corresponde aos relatórios de exame (exemplo: peça 1, 

peça 2, peça 3, etc.); 

• Múltiplos meios de produção (se aplicável): número de cavidades, ferramental, outros. 

 

10. Razões para submissão de EMPB/PPF e Notificação às áreas MBBras 

Qualquer alteração no produto ou no processo deve ser notificada à área de Gerenciamento da 

Qualidade de Fornecedores da MBBras, que deverá anuir prévia e expressamente com tal alteração, 

independentemente de se tratar de produto patenteado e/ou Black Box. 

Todas as alterações efetuadas no produto e no processo também precisam ser registradas no 

currículo da peça, devendo ser registrado o Q-Stand (nível de modificação da peça no processo) e o 

ZGS (nível de modificação de engenharia do item), dando início a um novo processo de aprovação 

do produto e/ou processo (EMPB/PPF). 

A menos que haja acordo escrito em contrário entre o fornecedor e a MBBras, o fornecedor deverá 

proceder de acordo com a seguinte matriz:  

 

Razões para submissão Execução 

EMPB/PPF 

Informação à 

Compras 

Informação à 

Logística 

Peças novas √   

Alteração do produto √   

Alteração do processo de produção √   

Mudança do local de fabricação √ √ √ 

Modificação do Processo de Teste √   

Alteração do lay out de produção √   

Paralisação de produção por longo prazo, mais de 12 meses.  

 

  

*Uso de ferramentas novas, modificadas, reparadas, transferidas 

e substituídas.  
√ √ √ 

Alteração do seu fornecedor (Tier 2). No caso de peças com 

características especiais (DS, DZ) a obrigação acima existe até o 

fornecedor responsável pela característica. 

√   
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Razões para submissão Execução 

EMPB/PPF 

Informação à 

Compras 

Informação à 

Logística 

Modificações nas peças compradas pelo fornecedor √   

Correção de discrepância √   

 

* Para esta razão de submissão o fornecedor deve comprovar que foram cumpridas as 
tratativas descritas no MBST 31.  

 

11. Exame de Amostras e Documentos Complementares para a Amostragem 

Adicionalmente aos documentos e registros acordados no requisito da amostra, deverá ser 

elaborado o Currículo da Peça (Anexo 2 ao presente capítulo).  

Se a MBBras entender necessário, poderá haver a confirmação dos resultados apresentados pelo 

fornecedor através da realização de ensaios, pela MBBras, aos materiais e dimensionais em 

amostras aleatórias. Também será efetuado um teste de montagem e funcionamento para o 

componente, quando aplicável. 

 

12. Comprovação da Capacidade do Processo 

Os procedimentos para a determinação da Capacidade do Processo devem ser efetuados em 

conformidade com a norma VDA 2 As modalidades de exame e os índices de capacidade do 

processo para as características críticas de produto e processo, previamente definidas, devem ser 

comprovadas pelo fornecedor e apresentadas à MBBras. 

Aplicam-se, basicamente, os seguintes requisitos de desempenho do processo: 

• Processos instáveis - Estudo  inicial do processo: PP/Ppk ≥ 1,67; e 

• Processo estáveis - Capacidade do processo : Cp/Cpk ≥ 1,33. 

 

12.1 – Comprovação da Capacidade do Processo para Itens com Característica de 

Segurança DS/DZ 

Para itens com característica especial de segurança DS/DZ são exigidos os seguintes requisitos de 

desempenho do processo: 

• Capacidade de máquina  CMk ≥ 2,0 

• Capacidade do processo Cp/Cpk ≥ 1,67 

Até que estas capacidades sejam comprovadas junto à MBBras, controladas e monitoradas por 

processos estatísticos (CEP), as características devem ser garantidas através de controle 100%. 
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Se uma característica especial de segurança não puder ser demonstrada com capacidade de 

processo Cpk, como por exemplo: processos especiais (solda, tratamento térmico, resistência à 

tração, etc.), a comprovação deverá ser feita através do controle e monitoramento dos parâmetros 

relevantes do processo. 

13. Inserção dos Requisitos de Submissão no portal eSEP++ 

Antes do envio ou entrega da documentação e amostras, o fornecedor deverá inserir no portal 

eSEP++ todos os requisitos de submissão solicitados no RA (Requisitos da Amostra – Anexo 1).  Os 

requisitos que devem ser submetidos e inseridos no portal eSEP++ são identificados no RA com a 

letra “X”.  
 

14. Entrega de Amostras Iniciais 

As amostras iniciais deverão ser entregues à MBBras acompanhadas das respectivas notas fiscais 

– livres de débito, identificando no seu corpo “AMOSTRAS PARA TESTES”, na quantidade informada 

pelo gestor da qualidade do fornecedor na MBBras e prescritas no requisito da amostra. Quando 

solicitado pela MBBras corpo de prova ou componentes extras, tais itens deverão ser entregues 

juntamente com as amostras iniciais. 

As peças de amostra deverão estar identificadas conforme o prescrito no item VIII (Identificação 

das Amostras) e o lote de amostra (peças, corpo de prova, componentes extras) identificado com a 

etiqueta “peças de amostra” (Anexo 3 ao presente capítulo). 

Concomitantemente ao envio das peças, a documentação que compõe o processo de amostra 

(EMPB ) deverá ser entregue ao departamento Gerenciamento da Qualidade de Fornecedores SBC 

(agregados, caminhões, ônibus), Juiz de Fora ou Campinas. 

 

15. Tempo de Arquivo da Documentação do Processo EMPB/PPF de Itens com 

Características de Segurança (DS/DZ) 

Após descontinuidade da produção em série, a documentação do processo EMPB/PPF deverá ser 

arquivada pelo prazo mínimo de 15 (quinze) anos pelo fornecedor e apresentada imediatamente 

quando solicitado pela MBBras. Períodos mais longos poderão ser estabelecidos para veículos 

comerciais (até o limite de 35 anos contados do início de produção do produto). 

 

16. Consequências da Inobservância deste MBST 

Caso haja inobservância de quaisquer das disposições e especificações contidas no MBST, ou caso 

a apresentação da amostra não conduzir a um resultado satisfatório, o fornecedor será responsável 

por todos os custos e despesas incorridas pela MBBras em razão de tal fato. 
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ANEXO 1 - Requisitos da Amostra 

 



Mercedes-Benz Special Terms  Qualidade 

13.11 

2017   
 

 

 11

 

ANEXO 2 – Currículo da 

Peça

011

012

007

008

010

003

004

006

Q-Stand

001

Descrição da Alteração

002

009

005

Sim Não

Nº da Peça (Fornecedor): Nº da Peça (MBBras):

ZGS
Amostra? Número 

EMPB
Assinatura MBBras / Data

Mercedes Benz do Brasil
Currículo da Peça

Documentação Referente a Alterações de Produto e Processo

Fornecedor: Denominação:
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ANEXO 3 – Etiqueta de identificação da Amostra 
Este padrão de identificação esta condicionado ao tamanho e volume da amostra, portanto 
outras condições convenientes ou necessárias para etiquetagem poderão ser acordadas 
com o representante da MBBras. 
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14.11 – GARANTIA DA QUALIDADE – SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

 

1. Aplicação do Sistema de Garantia da Qualidade 

Para assegurar a ausência de falhas e a qualidade constante do produto, o fornecedor deve estabelecer 

um sistema de gestão da qualidade estruturado de acordo com a versão mais atualizada e em vigor da 

ISO/TS 16949 e de acordo com as exigências definidas no documento “Requisitos Específicos do Cliente 

Mercedes-Benz do Brasil Ltda.”, disponibilizado no site www.mercedes-benz.com.br. 

A certificação válida da ISO TS 16949 deve ser inserida e atualizada no sistema CERTUS através do 

Portal do Fornecedor (Daimler Supplier Portal) pelo link: https://pace.supplier.daimler.com/certus 

 

2. Auditorias Técnicas / Avaliação da Capacidade Produtiva 

A MBBras tem o direito de auditar e avaliar o sistema da qualidade do fornecedor ou fazer com que sejam 

auditados e avaliados por terceiros por ela credenciados. Isto pode ser realizado por meio de auditorias 

técnicas de processo, sistema ou produto, em horário comercial do fornecedor, após notificação prévia 

da MBBras. Como parte da sistemática de garantia da qualidade, as avaliações podem ser aplicadas pela 

MBBras também nos subfornecedores, devidamente acompanhada por um representante técnico 

designado pelo fornecedor.  

O fornecedor declara-se disposto a apoiar a MBBras na identificação dos pontos fracos da estrutura do 

sub-fornecedor. A otimização dos pontos fracos constatados é obrigação do fornecedor, porém a MBBras 

poderá exigir participação no processo. 

Toda vez que a MBBras julgar necessário, o fornecedor submeterá o seu processo de fabricação à 

realização da Avaliação da Capacidade Produtiva, pela MBBras, visando a identificação de potenciais 

problemas de capacidade ou qualidade no processo. Esta avaliação tem um caráter preventivo, quando 

aplicada durante o desenvolvimento de novos produtos, ou corretivo, quando aplicada na fase de série 

em decorrência de problemas de capacidade ou qualidade em produtos fornecidos. 

 
3. Tecnologia de ponta - técnica e científica 
 
O fornecedor deve garantir que suas entregas e serviços correspondam à tecnologia de ponta técnica e 
científica. 
 
Se o fornecedor é (conjuntamente) responsável pelo desenvolvimento dos produtos e/ou serviços 
fornecidos, este deve avaliar a relevância dos referidos produtos ou serviços em termos de segurança 
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ou certificação, de maneira a observar os resultados dessas avaliações em toda a documentação, 
desenhos técnicos e outros materiais documentais.  
 
O fornecedor é adicionalmente obrigado a usar denominações DAIMLER em seus documentos técnicos, 
desenhos e outros documentos que são disponibilizados a DAIMLER. 
 
Essa identificação deve prosseguir de forma adequada nas demais documentações. O fornecedor é 
obrigado a implementar as medidas derivadas da identificação na produção atual e armazenar as 
verificações correspondentes. 
 

4. Estratégia de Zero Defeito 

Dentro do conceito de garantia da qualidade, o fornecedor deve fornecer à MBBras produtos livres de 

defeitos. 

O fornecedor deverá informar imediatamente à MBBras assim que detectar problemas que possam 

comprometer o atendimento à meta Zero Defeito. 

O fornecedor deverá se comprometer a trabalhar conjuntamente e de maneira proativa com a MBBras 

para evitar problemas e atrasos relacionados à qualidade e logística, tanto na fase de desenvolvimento, 

quanto na fase de produção de série - de acordo com os termos do contrato de Compras. Isto também 

inclui a realização proativa do nível de maturidade necessário, de acordo com o cronograma do 

planejamento do projeto, descrita no item 4.3 abaixo. 

Os processos relacionados com a qualidade serão acordados com o Fornecedor, com base na norma 

VDA intitulada por “Validação do nível de maturidade de novas peças” (VDA-RGA), conforme descrita 

neste MBST. O fornecedor deverá estar em conformidade com estes processos durante todo o projeto 

ou série. 

 

4.1. Metodologia de Escalação Q-H:ELP 

O Q-H:ELP (abreviação em alemão para “Desafios da Qualidade: Reconhecimento, Resolução e 

Prevenção”) é um modelo de escalonamento que é utilizado em caso de problemas recorrentes ou 

prolongados com qualidade, logística e desenvolvimento. O desempenho do fornecedor é continuamente 

medido por meio de KPI’s (de qualidade e logística), e os resultados são disponibilizados no Portal da 

Covisint (EBSC – External Balanced Score Card), através do endereço http://daimler.covisint.com . Se 

os KPI’s não forem atendidos, o Q-H:ELP é acionado e o Fornecedor está sujeito ao nível de escalação, 

conforme descrito abaixo. 

A partir da ineficiência constatada, medidas adicionais serão estipuladas em conjunto com o Fornecedor, 

com base em uma reunião de Q-H:ELP, na qual metas de melhoria e plano de ação serão estabelecidos 

e protocolados, de acordo com o nível de escalonamento estabelecido neste capítulo. 
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4.2 Custos relacionados ao processo Q-H:ELP 

Se quaisquer umas das seguintes situações (a) - (c) recorrerem: 

(a) Problemas relacionados com qualidade, logística ou desenvolvimento; ou  

(b) Resultado negativo de uma avaliação VDA-RGA do Fornecedor; ou 

(c) Caso o fornecedor não cumpra os requisitos adicionais definidos no item 4.3 abaixo 
e se as visitas da MBBras no Fornecedor para acompanhamento das atividades, a fim de garantir ou 
permitir as entregas devidas, o Fornecedor deverá reembolsar MBBras dos custos e despesas incorridos. 
 
Os custos e despesas resultantes do processo de Q-H:ELP, e incorridos pela MBBras, em conexão com 
as visitas ao fornecedor, serão formalizados entre as partes. Neste caso, o Fornecedor se compromete 
a cooperar para uma solução com base nos seguintes critérios: 
 

• Atraso na amostra ou rejeição: R$3mil por unidade, conforme descrito no MBST 13; 

• Custo por hora de visita técnica/auditoria/apoio técnico de funcionários MBBras e/ou 
terceiros contratados pela MBBras (R$200/hora); 

• Todos os outros custos e despesas relacionados com despesas de viagem (hotel / transporte). 

 
4.3 Requisitos Contratuais Adicionais / Específicos do Fornecedor 

Em adição ao Item 4.2, o Fornecedor confirma a implementação e sua conformidade com os seguintes 

requisitos do contrato:   

• Atividades da qualidade e logística aplicadas durante o desenvolvimento de amostras; 

• Cronograma de desenvolvimento do Fornecedor; 

• Caderno de Especificações. 

 

5. Relevância dos produtos com características especiais  

O fornecedor deve conhecer todas as resoluções legais e normativas que se aplicam direta ou 

indiretamente aos seus produtos, devendo, ainda, considerar as características especiais designadas 

pela MBBras.  
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É de exclusiva responsabilidade do fornecedor a adequação do processo de produção, sistemas e 

métodos de testes para impedir a produção e entrega de produtos com defeitos que venham trazer risco 

à vida ou à saúde durante o uso do produto. 

 

Requisitos de Identificação Daimler 

DS - Característica Especial de 

Segurança  

São relevantes para a segurança das peças ou sistemas cuja falha, 

avaria ou mau funcionamento podem representar um perigo direto para 

a saúde física do condutor e/ou de terceiros. 

DZ - Característica Especial de 

Legislação 

São relevantes para a certificação das peças ou sistemas, cujos dados, 

especificações, comprovantes e/ou autorizações relacionados ao tipo 

de construção devem ser utilizados nos certificados e/ou na 

documentação de registro específica do país ou em quaisquer outros 

documentos que devam ser verificados na homologação. 

 

A simbologia do grupo Daimler DS e/ou DZ deverá ser adotada nos desenhos do fornecedor, os quais 

deverão ser homologados pela MBBras durante a fase de desenvolvimento do produto. Para tanto, as 

áreas parceiras de desenvolvimento de produtos da MBBras devem ser contatadas para fornecer as 

informações cabíveis à área de desenvolvimento do fornecedor. 

Para identificação das características especiais nos documentos de controle de processo (desenhos 

internos, fluxograma, FMEAs, planos de controle, instrução operacionais, entre outros) podem ser 

aplicados os símbolos, marcas e/ou desenhos de identificação do fornecedor, desde que seja mantida 

uma correlação/correspondência com as características da MBBras (DS e/ou DZ).   

Os documentos de registro dos controles realizados nos produtos com característica especial DS e ou 
DZ são obrigatórios e controláveis e, portanto, devem ser arquivados por um período de 15 anos, 
conforme disposto na norma VDA. 
 
A identificação do produto com característica especial DS/DZ deve garantir a rastreabilidade dos 
registros de controle relacionados à característica especial DS/DZ. 
 
 
6. Acordos de Metas 

A MBBras pode estabelecer acordos intermediários de metas de PPM, pontualidade de amostra ou 

aprovação de amostras até o alcance da meta Zero Defeito. 

Acordos de metas servem para uma melhoria contínua no planejamento avançado da qualidade e 

fornecimento da série e, portanto, não serão considerados para avaliação de possíveis custos em função 
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(dentre outras) de multas por atraso ou reprovação de amostras, bem como do refugo e/ou aceitação 

de peças defeituosas dentro das plantas MBBras. 

 

7. Liberação de fornecimento de Peças de Série (EMPB Aprovado com Restrição)  

Peças liberadas para a série com pedido fechado ou aberto com processo não definitivo devem ser 

fornecidas com o EMPB Aprovado Com Restrição ao processo definido para o momento. A validade deste 

processo deverá ser planejada considerando a quantidade ou prazo, onde ambas as condições devem 

assegurar a qualidade durante o fornecimento neste período. Ao fim da validade da Aprovação com 

Restrição, o processo deverá ser submetido para aprovação definitiva.  

 

8. Ressarcimento dos Custos de Refugo e Retrabalho de peças por Culpa do Fornecedor 

Aplicado a todas as peças fornecidas que apresentam problemas de qualidade de responsabilidade do 

fornecedor, constatados nas peças antes do faturamento do produto veículo ou agregado (denominada 

peça Zero KM).  

 

8.1. Refugo de Material Peça Acabada e Peça Bruta Antes da Industrialização 

Cobrança do valor atualizado da peça refugada (custo de aquisição – posto fábrica MBBras) com 

acréscimo de 11,6% (onze vírgula seis por cento) referentes às despesas administrativas e manuseio de 

materiais.  

Para os casos em que há substituição de peças defeituosas nos veículos já montados, serão debitadas 

do fornecedor as despesas incorridas pela MBBras referentes à mão de obra aplicada pela MBBras nessa 

substituição. 

8.2. Refugo de Material Peça Bruta Durante o Processo de Industrialização 

Cobrança do valor atualizado da peça refugada (custo de aquisição – posto fábrica MBBras) com 

acréscimo de 48% (quarenta e oito por cento) referentes à mão de obra; e acréscimo de 11,6% (onze 

vírgula seis por cento) referentes às despesas administrativas e manuseio de materiais. 

8.3. Retrabalho Executado pela MBBras 

Cobrança dos custos de mão de obra hora homem/máquina aplicado na recuperação das peças e 

cobrança dos materiais (quando aplicado) utilizados na recuperação das peças. 
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8.4. Uso de Área 

Cobrança do tempo de utilização das instalações da MBBras pelo fornecedor, na seleção, classificação 

ou retrabalho de peças reprovadas. 

 

9. Inserção do Documento Relatório de Inspeção (RI) 8D e Relatório de Exame (RE) no portal do 

eSEP++ 

9.1 Documento Relatório de Inspeção (RI) - resposta 8D 

O fornecedor deverá responder e anexar o documento 8D referente ao Relatório de Inspeção (RI) no 

portal do eSEP++ dentro do prazo solicitado (contado a partir da data de recebimento do formulário 8D), 

conforme abaixo: 

Para os fornecedores nacionais: 

    a. Ações de contenção: disponibilizar as peças que estão em conformidade em até 24 horas. 

    b. Submeter, à MBBras, as ações de contenção realizadas, bem como as ações corretivas planejadas 

(descritas no formulário 8D), em 5 dias úteis. 

Para os fornecedores internacionais: 

    a. Ações de contenção: notificar, a MBBras, em 5 dias úteis 

    b. Ações corretivas implementadas e relatório 8D respondido: retornar à MBBras em até 30 dias. 

9.2 – Documento Relatório de Exame (RE) 

O Relatório de Exame, documento de devolução de produtos não conformes e cobrança de custos de 

responsabilidade do fornecedor, poderá ser visualizado pelo fornecedor no portal do eSEP++. 

 
10. Embarque Controlado 

10.1 - Diretrizes para implantação do Embarque Controlado  

A área do Embarque Controlado deve ser independente do processo produtivo; 

A área de contenção deve estar visivelmente identificada incluindo por exemplo: 

• A bancada de inspeção; 

• Teste das peças; 

• Boa iluminação, etc.: 
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Deve haver um fluxo único e bem definido, com identificação das áreas de entrada (peças a serem 

inspecionadas) e saída de material (peças inspecionadas e aprovadas); 

Os inspetores devem verificar apenas a (s) característica (s) reclamada (s); 

Neste posto devem estar disponíveis para os inspetores os seguintes documentos: 

• Critérios de inspeção para a (s) falha (s) a ser (em) verificada (s); 

• Formulário para “Registros de Inspeção 100% e Diário de Bordo” atualizados diariamente (Ver 

anexo 1). 

• Quantidade de peças discrepantes por tipo de falha; 

• RNC (Relatório de Não-conformidade) referente ao problema incluindo o plano de ação corretiva 

(quando aplicável); 

• Instrução de trabalho específica para inspeção 100% neste posto de trabalho; 

• Alerta de Qualidade (quando aplicável); 

• Matriz por atividade – pessoa (s) treinadas para realizar esta inspeção. 

A peça rejeitada deve ser tratada como produto “não conforme” e ser acondicionada em recipiente 

diferenciado, por exemplo, embalagem vermelha de Refugo, e segregada em área de “não conforme”. 

Se tratando de peças com características de segurança, denominada peças DS, as mesmas devem ser 

trancadas. Ao trocar cada item no posto de inspeção, o recipiente de produto “não conforme” (refugo) 

deve ser completamente esvaziado; 

IMPORTANTE: Este não é um posto de seleção, ou seja, uma peça não conforme deve ser o suficiente 

para reprovar todo o material contido neste posto (aprovado/aguardando inspeção). 

10.2 Processo de Embarque Controlado 

O embarque controlado é um processo de inspeção adicional aos controles planejados, e que permitiram 

a ocorrência de uma determinada “não conformidade” na MBBras. Esta inspeção se faz necessária como 

contenção do problema até a identificação da causa raiz e implementação das ações corretivas. Desta 

forma, o próprio fornecedor (ou empresa terceira) realiza o processo de inspeção 100% de forma a isolar 

a MBBras do recebimento de peças “não conforme”. 

O início do processo de embarque controlado se dá através da carta de entrada, e encerrado por carta 

específica, emitida ao fornecedor para este fim, ambas emitida pelo analista da qualidade MBBras. 
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Observações: 

• O encerramento do regime de Embarque Controlado ocorrerá somente após a     

comprovação da eficácia da ação corretiva, pelo representante da MBBras, no prazo de 30 

dias após a implementação do plano.  

• A carta de encerramento só será emitida se todos os registros do período forem 

comprovados, caso contrário, o processo deverá ser estendido por mais um mês para gerar 

a evidência da eficácia. 

Os dados obtidos nas inspeções adicionais devem ser reportados pelo fornecedor à MBBras, para 

medição da eficácia do processo através do Formulário de Embarque Controlado Nível 1 ou Nível 2. 

Todos as peças liberadas no embarque controlado devem ser identificadas pelo fornecedor com uma 

marca verde para Nível 1, amarela para o nível 2 e o lote devidamente etiquetado (Anexo 3). Esta etiqueta 

é utilizada para identificação do lote e a marca para rastreabilidade durante o processo dentro da 

MBBras. 

O critério para aplicação de embarque controlado é definido pela MBBras com base na capacidade do 

fornecedor em conter ou corrigir a não-conformidade através do seu método e análise de solução de 

problemas considerando 8D, A3, Plano de ação, etc. A ocorrência e severidade do problema, 

demonstradas através de parada de linha, alto índice de PPM, Audit, interdição de carros no pátio, etc. 

serão utilizada como critério para avaliação de inclusão embarque controlado.  

 

10.3 Níveis de embarque controlado: 

I. Embarque Controlado Nível 1 (ECN-1) 

- O fornecedor deve estabelecer um local com infraestrutura e mão-de-obra qualificada do próprio 
fornecedor para realização este trabalho. 

- Não poderão ser feitos retrabalhos neste posto de inspeção; 

- O profissional a realizar a inspeção deve estar dedicado a esta tarefa; 

- Critérios de aprovação/rejeição devem estar disponíveis no posto de trabalho; 

- Todas as discrepâncias identificadas devem ser registradas; 

- Para cada discrepância encontrada deve haver um Plano de Ação para sua correção; 

- Todas as peças devem receber uma identificação indicando a inspeção 100%. Caso excepcionais, em 
comum acordo com a MBBras, a identificação deve ser feita na embalagem. 

II. Embarque Controlado Nível 2 (ECN-2) 

 O fornecedor deve contratar uma empresa de terceiros que apresente os seguintes requisitos: 
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• Ser certificada ISO 9001, possuir equipe treinada, comprometida e certificada para realização de 

Embarque Controlado II. 

• Apresentar conhecimento e estrutura /mão de obra qualificada para exercer a atividade. 

• Disponibilizar o credenciamento do profissional designado para realização do serviço. 

• Os custos destes serviços serão de responsabilidade do fornecedor. 

• Atender todos os critérios descritos acima no Embarque Controlado Nível 1.  

IMPORTANTE: Caso os critérios acima não forem cumpridos, os lotes estarão sujeitos a reprovação pela 

MBBras. 

 

11. Embalagem, Transporte e Armazenamento 

O fornecedor deverá garantir que o transporte e o armazenamento do produto não causarão danos à 

sua qualidade. Para tanto, embalagens e transporte deverão ser planejados durante a fase de 

desenvolvimento do produto. 

A MBBras tem o direito de indicar embalagens e meio de transporte adequados. Por consequência, o 
fornecedor somente utilizará embalagens e meios de transporte que atendam tais especificações e que 
tenham sido previamente aprovados pela MBBras. 
 
 
12. Nível de Escalação (Ação de Nível): 
 
Ações de Nível “0” são aquelas tratativas do dia-a-dia onde a eficiência e eficácia das ações corretivas 
são alcançadas através dos trabalhos operacionais de cada departamento, demonstrando robustez do 
Sistema da Garantia da Qualidade. 
 
Não comprovada a eficiência do sistema, o processo de escalação é aplicado, conforme segue: 
 

Nível 1:  
• Carta e reunião na MBBras com Gestor Operacional da Qualidade do fornecedor e a 

Gerência (E4) do Gerenciamento de Fornecedores MBBras.  
• Revisão do plano de ação nível de supervisão do fornecedor. 
• Acompanhamento das ações através do especialista GFQ e ou GFL. 
• Q-H:ELP nível 1, notificação do processo. 

 
Nível 2:  

• Carta e reunião na MBBras com o Gestor da Qualidade do Fornecedor e a Gerencia 
Sênior (E3) e/ou Diretoria (E2) do Gerenciamento de Fornecedores da MBBras. 

• Plano de Ação no Nível Diretoria do fornecedor. 
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• Q-H:ELP Nível 2, carta informativa do gatilho para reembolso das despesas referente 
ao acompanhamento do GF/GFQ. 

 
Nível 3:  

• Notificação ao organismo certificador, alerta sobre os problemas sistêmicos do 
fornecedor. 

• Q-H:ELP Nível 3, carta informativa da manutenção do reembolso das despesas do 
acompanhamento do GF/GFQ. 
 

 
O retorno ao Nível “0” ocorre com a comprovação da eficácia verificada após 3 meses da finalização 
da última ação do plano. Este processo é formalizado por carta da MBBras. 
 
O reescalonamento é aplicado em caso de reincidência, se ocorrer no período de 6 meses a contar da 
carta de retorno ao Nível “0”, a escalação sobe (ex.: de Nível 1 para Nível 2). Se ocorrer após deste 
período, o escalonamento volta ao Nível anterior. 
 
Para o caso em que for comprovada a alteração do processo/produto sem prévia notificação à MBBras, 
haverá escalação automática. 
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18.06 – RESSARCIMENTO DOS CUSTOS DE GARANTIA NOS PROCESSOS 
ENVOLVENDO RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO FORNECEDOR  

1  Objeto do contrato 

1.1 Escopo 

As presentes regras são válidas para o processamento de reclamações da MBBras em relação a 
fornecedores, ocasionadas pelo fornecimento de material produtivo com defeito ou de peças de 
reposição defeituosas, desde que estes defeitos tenham sido identificados depois da saída dos 
veículos da respectiva unidade de produção ou de as peças de reposição terem sido montadas ou 
vendidas aos clientes. 
 
1.2 Condições de compra 

As condições de compra acordadas entre a Daimler e o fornecedor mantêm-se inalteradas. 
 

2 Identificação do defeito 

O defeito é identificado pelos concessionários da MBBras, sendo esse fato inserido nos sistemas 
da MBBras para processamento de defeitos de qualidade. As peças são provisoriamente 
identificadas pela MBBras como peças danificadas.  
 

3 Trâmites Procedimento para ressarcimento standard 

Os procedimentos do ressarcimento standard são aplicáveis no caso de fornecimentos com defeito, 
desde que estes não tenham originado um recall, outras ações de campo ou danos em série. 
 

3.1 Definição de família de peças 

A “família de peças” é uma ferramenta para determinar a taxa de aceitação. Uma família de peças 
é composta por peças com a mesma função e as mesmas características. 
 

3.2 Criação de uma família de peças 

A criação de uma família de peças é especificamente determinada por divisão mediante comum 
acordo entre a MBBras e o fornecedor. Se aparecem novos números de peças danificadas durante 
o ano, ou novos números de peças de reposição no sistema de garantia, serão acordados novas 
famílias entre fornecedor e a MBBras durante o ano ou agrupadas em famílias já existentes. 
 
Uma família de peças reúne especialmente as seguintes peças: 
 

• Peças que se possam substituir umas às outras nas concessionárias.  
• Peça de série e peça de reposição (por exemplo, peças novas ou melhoradas que 

substituam uma versão anterior). 
• Diversas variantes específicas de países, se não existirem diferenças técnicas 

significativas. 
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• Peças destinadas a várias séries se forem semelhantes e tecnicamente equiparáveis. 
 
3.3 Retorno de peças 

3.3.1 Amostragem para análise de peças danificadas 

Para reduzir os custos decorrentes da devolução e análise de peças, a inspeção para determinação 
do defeito e a alocação dos custos associados aos fornecedores ocorrem com base em uma 
amostragem aleatória de peças danificadas, cuja falha tenha ocorrido dentro do prazo de 
reclamação em garantia (designada por “amostragem dentro da garantia”). Estas peças danificadas 
são disponibilizadas ao fornecedor pelo laudo técnico da MBBras para análise. Podem ser 
reconhecidas pelo fornecedor nos sistemas de TI de inspeção (por exemplo, ferramenta do QEC / 
eSEP++) como “produto dentro da garantia” e servem como base para a constituição da taxa de 
aceitação. 
 
Salvo algum acordo em contrário, a amostragem para recebimento de peças dentro da garantia 
possui uma regra de geralmente entre 10% e 30% das peças danificadas de uma família de peças 
no Brasil (doravante designada “Mercado de Referência”) dentro de um período acordado. 
 
O fornecedor deve indicar à MBBras, com antecedência, modificações no escopo da amostra e os 
mercados em que tais amostras são selecionadas, desde que essas modificações sejam aplicáveis 
e economicamente viáveis para específicas famílias de peças, e, desde que possa ser esperado que 
essas modificações tragam mais informações e detalhes e que melhorem o trabalho de Qualidade 
em cada caso individualmente. A MBBras irá revisar a solicitação feita pelo fornecedor e pode 
ajustar a codificação para selecionar peças da amostra solicitada. 
 
Se o escopo da amostra de peças danificadas for menor que 10% do mercado de referência, então 
as partes podem acordar em mútuo consentimento em ajustar a taxa de aceitação, a não ser que 
essa diferença já tenha sido coordenada com o fornecedor. 
 
As peças danificadas que não fazem parte da “amostragem dentro do período de garantia”, por 
exemplo, peças de outros países, produzidas em períodos específicos, ou sujeitas à certos modos 
de falha, por instrução da MBBras ou por solicitação do fornecedor, podem ser retornadas e 
encaminhadas ao fornecedor para análise, porém o fornecedor terá que arcar com todos os custos 
envolvidos pelo transporte da peça. Essas peças danificadas são identificadas pelo fornecedor no 
sistema TI de inspeção (por exemplo, QEC / eSEP++) como “peças sujeitas à inspeção” / “em 
análise” e não irão influenciar na taxa de aceitação. 
 
 
3.3.2 Procedimento de quando a quantidade de peças não é representativa 

Se houver indicações de que as peças danificadas do Brasil não refletem a quantidade de falhas 
globais de forma representativa, ou que nenhuma peça de um modo falha seja danificada no Brasil, 
a MBBras também pode incluir peças danificadas na amostra que sejam de outros países. A 
expansão do Mercado de Referência ocorrerá partindo da ordem decrescente dos países que 
possuírem veículos MBBras que são equipados com peças das famílias de peças afetadas. 

A MBBras irá notificar o fornecedor com antecedência sobre o mercado de referência em cada 
caso específico. O fornecedor pode contestar a expansão desse mercado dentro do prazo de 14 
dias, após isso, a expansão será considerada como aceita pelo fornecedor. Se o fornecedor 
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contestar a expansão de mercado de referência dentro deste período, a MBBras e fornecedor irão 
acordar uma forma de ajustar o mercado de referência. 

 
3.3.3  Compilação de uma amostra aleatória de cinquenta (50) peças em um período 

estabelecido 

 
Assim que cinquenta (50) peças danificadas de uma família de peças, que sejam do mercado de 
referência, tenham sido encaminhadas para inspeção dentro de um período estabelecido, já se 
entende que essa amostra é representativa. A MBBras pode filtrar as peças em garantia para o 
período estabelecido. A MBBras deverá notificar o fornecedor deste fato e mais nenhuma peça 
desta família de peça, dentro deste período estabelecido, será enviada ao fornecedor, enquanto as 
peças correspondentes serão filtradas de sua família de peça e a taxa de aceitação será acordada 
nessa base. Se o fornecedor não contestar este procedimento, ou se o mesmo não evidenciar 
razões específicas para contestação, em quatorze (14) dias, o procedimento será considerado 
como confirmado pelo fornecedor. A MBBras irá indicar essa consequência em sua notificação ao 
fornecedor. Se o fornecedor contestar o procedimento dentro de quatorze (14) dias da notificação 
por escrito, citando razões específicas para tais contestações, o envio será iniciado. 
 
3.3.4  Compilação antecipada de uma amostra representativa de um período de produção 

específico 

Se, em um caso individual, não é esperado que o prosseguimento da análise irá trazer mais 
informações, é possível acordar antecipadamente uma taxa de aceitação com o fornecedor para 
certas peças de uma família de peças originadas em um período especifico de produção (por 
exemplo, por um “Acordo Gala”). Após o envio da notificação escrita pela MBBras, dizendo que a 
MBBras pretende criar uma taxa de aceitação, nenhuma outra peça da família de peça de um 
período específico de produção será enviada. Se o fornecedor contestar por escrito e providenciar 
razões fundamentadas para determinar uma taxa de aceitação, o envio das peças será retomado. 
Qualquer peça que estiver dentro de uma taxa de aceitação acordada antecipadamente será 
removida por filtro de suas famílias de peças. 

Por exemplo, para conseguir identificar novos padrões de falhas ou potenciais de falhas de longo 
prazo, assim como para no caso de uma taxa de aceitação acordada antecipadamente, o 
fornecedor tem a obrigação de analisar individualmente as peças que a MBBras disponibilizou 
como bons materiais para inspeção. 

 

3.4  Análise de falha e determinação de taxa de aceitação (TA) 

3.4.1  Prazo para análise de peças danificadas 

Na análise de peças danificadas por parte do fornecedor, o mesmo deve confirmar o recebimento 
de peças usando o sistema de TI fornecido pela MBBras para processamento de relatório de teste 
(por exemplo, QEC/eSEP ++), dentro de cinco (5) dias corridos a partir do recebimento. O mesmo 
deve enviar à MBBras um status com seus laudos iniciais e medidas que podem ser implementadas 
imediatamente, dentro de dez (10) dias corridos, contados a partir da data de recebimento da 
peça.  

O fornecedor deve notificar à MBBras seus laudos finais em até quinze (15) dias corridos após o 
recebimento das peças. O resultado da inspeção deve incluir informações da causa raiz da falha e 
melhorias a serem implementadas, na forma de um relatório 8D, no portal eSEP. 
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No caso de peças prioritárias, o fornecedor deve enviar seu feedback para a MBBras, com seus 
laudos iniciais e medidas que podem ser implementadas imediatamente, dentro de sete (7) dias 
corridos a partir do recebimento de peças. Além disso, um período reduzido de quatorze (14) dias 
corridos deve ser aplicado para notificações relacionadas ao resultado final da inspeção. Peças 
prioritárias devem ser identificadas corretamente no relatório de teste, como por exemplo: peças 
novas (veículo, componentes, sistemas), peças de casos breakdown, ou peças de segurança. 

Se o fornecedor não cumprir os prazos para seus laudos finais, as peças afetadas nesse relatório 
de teste serão consideradas como aceitas, a MBBras notificará o fornecedor dessa consequência 
no respectivo relatório de teste. 

Peças rejeitadas pelo fornecedor devem permanecer como propriedade da MBBras, mesmo que 
essas peças estejam marcadas no sistema de inspeção (QEC/eSEP++) como “peças relevantes 
para retorno”. O fornecedor deve devolver essas peças para a MBBras dentro de quatorze (14) dias 
corridos após o laudo final ter sido notificado em condições aceitáveis (em caso de testes 
destrutivos acordados anteriormente com a MBBras). Onde as peças rejeitadas não estiverem 
marcadas como “relevante para retorno”, às mesmas ficarão com o fornecedor em estoque por dez 
(10) semanas após o laudo final ter sido notificado e disponibilizado para a MBBras. Após a 
expiração desse prazo, o fornecedor deve sucatear as peças. Se o fornecedor falhar em cumprir 
com essas obrigações de devolver e armazenar as peças, as peças correspondentes deverão ser 
consideradas aceitas e a MBBras irá notificar o fornecedor dessa consequência no respectivo 
relatório de teste. 

Peças aceitas pelo fornecedor são isentas de qualquer obrigação de armazenamento ou retorno. 

Os prazos estabelecidos na presente cláusula 3.4.1 podem ser modificados por ambas as partes 
em caso de consentimento mútuo, se essa modificação for justificável. 

No caso do fornecedor querer estender esses prazos, o fornecedor deve pedir isto ao responsável 
pela inspeção por escrito e deve documentar o status atual do resultado da análise, as razões e a 
data desejada no sistema de inspeção. 

 

3.4.2  Cálculo de Taxa de Aceitação (TA) 

A MBBras e o fornecedor devem calcular a taxa de aceitação com base nos resultados obtidos na 
análise de peças danificadas. Todas as taxas de aceitação normalmente relacionam-se com uma 
específica família de peça e com um período de incidência definido. A taxa de aceitação 
identificada será aplicada à quantidade global de falhas reclamadas. 

A taxa de aceitação é calculada como um número de peças danificadas aceitas pelo fornecedor 
dentre todas as peças submetidas como “peças de garantia”. 

 

 

Total de peças aceitas + 
Total de peças danificadas não analisadas em tempo + 

Total de peças não retornadas em tempo 
        TA[%] =                                                                                              x 100 

Número de peças analisadas 

 
Quantidade de TA [%] tem que ser no máximo 100%. 
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3.4.3  Mudanças de processos e produtos e realocação da linha de produção 

Em caso de mudança de produto e processo ou realocação da linha de produção não informados 
pelo fornecedor de acordo com o MBST 13 (Processo de produção e aprovação de produto) ou não 
aprovado pela MBBras, a taxa de aceitação deverá ser 100%, a não ser que o fornecedor prove que 
não há relação deste fato com o defeito ocorrido na peça. Em caso de montagens de conjuntos ou 
kits de peças, a taxa deve incluir as peças adquiridas pelo fornecedor de seus sub fornecedores. 

 

3.4.4  Regulamentação de custos na análise de peças danificadas 

Os custos incorridos na análise de peças danificadas serão pagos pelo fornecedor e pela MBBras 
no que for respectivo a cada um. Custos de transporte e logística devem ser pagos pelo recebedor. 
Se o fornecedor solicitar devolução adicional de peças além da quantidade estipulada pela 
“amostragem dentro da garantia”, o fornecedor deverá arcar com os custos de transporte e 
logística. 

 

3.4.5  Processo de No Trouble Found (NTF) 

Se nenhum defeito ou razão para breakdown forem encontrados após análise das peças, a MBBras 
e o fornecedor deverão acordar em realizar o processo NTF, de acordo com o critério VDA “Análise 
de peças danificadas em campo” e “MB Standard 10 448 análise de peças em campo”. O processo 
NTF serve para encontrar a causa de um problema não identificada em uma análise de peça 
danificada. Por acordo com o fornecedor, isso entra em vigor se não for possível rastrear uma 
reclamação do cliente por meio de uma análise de peça danificada pelo fornecedor (“OK, de acordo 
com o laudo”). 

 

3.5  Processamento de reclamações de garantia 

3.5.1  Determinação do valor de ressarcimento 

O fornecedor deve ressarcir à MBBras os seguintes custos por reclamação em processos standard: 

 

Ressarcimento dos processos de responsabilidade do fornecedor com devolução das peças 
reclamadas ao fornecedor: 

A estrutura básica de ressarcimento é a seguinte: 

Cobrança do valor atualizado da peça defeituosa e daquelas danificadas em consequência da peça 
defeituosa (custo da peça + posto fábrica MBBras) e custos adicionais dos materiais indiretos 
utilizados pelas concessionárias e/ou outros terceiros, sendo que será também cobrado: 

� Adicional de 6,32% (seis vírgula trinta e dois por cento) sobre o valor da peça defeituosa, 
referente às despesas de manuseio de materiais; 

� Adicional de 41,56% (quarenta e um vírgula cinquenta e seis por cento) sobre o valor da 
peça defeituosa e respectiva consequência, referente às despesas administrativas, 
despesas do concessionário e frete do material até a MBBras; 
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� Custo da mão de obra da concessionária e/ou outros terceiros para substituição da peça 
defeituosa e as peças danificadas em consequência; 

� Tributos incidentes, inclusive PIS e COFINS. 

 
Ressarcimento dos processos de responsabilidade do fornecedor sem devolução das peças 
reclamadas ao fornecedor: 

Cobrança do valor atualizado da peça defeituosa e daquelas danificadas em consequência da peça 
defeituosa (custo da peça + posto fábrica MBBras) e custos adicionais dos materiais indiretos 
utilizados pela concessionária, sendo que será também cobrado: 

 
� Adicional de 6,32% (seis vírgula trinta e dois por cento) sobre o valor da peça defeituosa, 

referente às despesas de manuseio de materiais; 

� Adicional de 35% (trinta e cinco por cento) sobre o valor da peça defeituosa e daquelas 
danificadas por causa da peça defeituosa, referente às despesas administrativas, despesas 
do concessionário e frete do material até a MBBras; 

� Custo da mão de obra da concessionária e/ou outros terceiros para substituição da peça 
defeituosa e as peças danificadas em consequência. 

� Tributos incidentes, inclusive PIS e COFINS. 

 

� Valor de ressarcimento = Custo de aquisição de peças causadoras e consequentes + 
custos de manuseio e administrativos + custos de mão-de-obra + impostos 

 

 

3.5.2  Cálculo do Volume de ressarcimento 

 

O volume de ressarcimento é calculado multiplicando a taxa de aceitação (TA) pela soma dos 
custos de garantia de peças do fornecedor ao redor do mundo. 

 

Volume de ressarcimento = TA x custos de garantia do fornecedor ao redor do mundo. 

 

3.5.3  Cobrança em processo Standard  

Os valores de ressarcimento são determinados para cada trimestre em que o defeito ocorreu. 
Trimestralmente será enviado ao fornecedor um demonstrativo da quantidade total de peças 
retidas nas concessionárias de mercado interno e externo. O fornecedor terá até 10 dias para 
enviar uma resposta a partir da data de recebimento do demonstrativo. Após uma resposta do 
fornecedor ou caso o prazo de 10 dias passarem sem nenhuma resposta, esses casos serão 
enviados para cobrança através de emissão de nota de débito. 
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4 Processo de casos Especiais 
São categorizados como processos especiais as ocorrências de recall, ações de campo ou danos 
em série. 
 

4.1 Recall 

Ação de rechamada (recall) Serve para reparar defeitos potenciais de natureza relacionada à 
segurança e/ou saúde, de forma a evitar risco às pessoas e à propriedade, e para evitar defeitos 
potenciais que possam representar um risco ao ambiente (periculosidade). 

 

4.2 Ações de campo 

Ações de saneamento e satisfação do cliente têm o objetivo de evitar vícios potenciais que não 
representem um risco às pessoas ou à propriedade ou ao ambiente (ausência de periculosidade). 

 

4.3 Danos em série 

Danos em série ocorrem no caso de toda falha que, baseada em peças do mesmo tipo entregues 
em um mês de produção, tenham uma taxa de falha de mais de 3% em relação aos veículos 
produzidos no mesmo mês (veículos defeituosos/total de veículos produzidos). No caso de uma 
taxa de falha menor do que 3%, será acordado com o fornecedor se essa falha será tratada como 
danos em série. 

 

4.4 Processamento de reclamações em garantia 

Acordos individuais serão feitos com o fornecedor no processamento de reclamação em garantia 
para casos especiais. Os procedimentos descritos para processo Standard (seção 3) não são 
aplicáveis nestes casos; entretanto, os procedimentos descritos na cláusula 3.4.3 (Mudanças de 
processos e produtos e realocação da linha de produção) serão analogamente aplicados para 
reclamações envolvendo os casos especiais. 

 

5 Reclamações apesar da aceitação 
A aceitação ou aprovação de amostras apresentadas pela MBBras e a conformidade com as 
regulamentações de teste não afetam as reivindicações da MBBras. 
 
6 Entrega/Performance de terceiros 

Geralmente o fornecedor deve fabricar a própria peça. No caso do fornecedor adquirir entregas 
e/ou serviços de terceiros para a produção das peças (“Subcontratados”) ou em caso do 
fornecedor adquirir peças de terceiros (“Subfornecedores”), o fornecedor deve monitorar 
continuamente que estas entregas e/ou serviços estão sem defeitos. 

Caso a MBBras tiver reclamações dos fornecedores devido às peças danificadas e essas 
reclamações estiverem sujeitas a culpa do fornecedor, o fornecedor também deve ser 
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responsabilizado pela culpa de subfornecedores ou subcontratados como se fossem sua própria 
culpa. 

 

7 Perito Independente 

Para o fim único e exclusivo de determinar a responsabilidade pelo ressarcimento de valores 
aplicados em processo de garantia ou fornecimento de itens com defeito, em caso de controvérsia 
entre o fornecedor e a MBBras, após realizada análise técnica da peça pela MBBras, as Partes 
decidem, de comum acordo, a pedido de uma das partes, contratar conjuntamente um perito 
técnico independente, dentro do prazo de três meses, com comprovada expertise no setor 
automobilístico ou formação em engenharia mecânica, devidamente cadastrado no rol de peritos 
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ou do Tribunal da região que melhor atender ao 
pleito.  
 
7.1 Caso as Partes não entrem em consenso com relação a indicação do perito técnico 
independente, a MBBras nomeará um profissional dentro dos requisitos mencionados no item 7, a 
sua livre escolha. 
 
7.1.1. Ocorrendo a contratação em conjunto pelas Partes de perito independente, os custos serão 
rateados igualmente entre as mesmas.  
 
7.1.2. Havendo a contratação descrita no item 7.1, a MBBras poderá suportar o custo imediato do 
trabalho, devendo o Fornecedor ressarcir os valores desembolsados pela MBBras quando o 
resultado da perícia se apresentar desfavorável ao mesmo.  
 
7.2. O fornecedor disponibilizará ao perito toda e qualquer informação e documento necessário à 
investigação. Em sua investigação, o perito examina e decide sobre a questão controversa com 
efeito vinculativo para ambas as partes. Ele deve dar oportunidade à MBBras e ao fornecedor para 
apresentarem suas posições de forma adequada. De acordo com a legislação processual vigente, o 
trabalho pericial poderá ser utilizado em eventual discussão judicial, afastando a necessidade de 
realização de nova prova técnica pericial. A MBBras tem o direito destituir o perito independente se 
o mesmo não apresentar o parecer dentro do prazo previamente contratado. 
 

8 Outros direitos 

Outros direitos legais ou contratuais da MBBras não são afetados pelas presentes regras. 
 
9 Informações relevantes para ressarcimento com o fornecedor e contatos 

O fornecedor pode obter informações relevantes sobre o ressarcimento no sistema de TI da 
MBBras através do portal de fornecedores. É do interesse do fornecedor consultar estas 
informações regularmente, pois são a base da relação contratual entre a MBBras e seus 
fornecedores. 
Para assegurar uma comunicação tranquila em caso de ressarcimento, retorno e análise de peças 
danificadas, o fornecedor deve indicar à MBBras pelo menos uma pessoa de contato responsável e 
informar as divisões da MBBras (Automóveis/Caminhões/Ônibus) das quais é fornecedor 
imediatamente sobre qualquer mudança de pessoa de contato e/ou alteração em seus dados de 
contato. 
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10 Período de garantia dos veículos comercializados 
 
As condições de garantia aplicáveis aos veículos e seus componentes comercializados pela MBBras 
são válidas a contar da data de emissão da nota fiscal de venda ao cliente final. 
O fornecedor concorda que o prazo de garantia da peça fornecida por ele à MBBras possui o 
mesmo prazo de garantia concedido aos clientes Mercedes-Benz, dos veículos e componentes 
comercializados pela MBBras, sendo que a contagem do referido prazo também é igual, ou seja, a 
partir da emissão da nota fiscal de venda ao cliente final. Os prazos de garantia dos produtos 
comercializados pela MBBras estão disponíveis no portal da Mercedes-Benz na internet. 
No caso de veículo ou chassi adquirido para aplicação de carroceria, implemento ou equipamento, 
o prazo de validade da garantia terá início na data em que o produto final for faturado pelo 
fabricante do equipamento ao cliente final, observando-se o prazo limite de até 6 (seis) meses após 
a data de emissão da fatura do veículo pela MBBras. 
A MBBras reserva-se o direito de alterar as condições de garantia de seus veículos e produtos a 
qualquer tempo e sem prévio aviso, dependendo das condições de mercado. 
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27.08 – ANÁLISE DE MODO E EFEITOS DE FALHA POTENCIAL (FMEA)  

1. Procedimento  

O fornecedor deverá projetar e administrar um sistema de FMEA para o produto e para o processo 

de todos os seus componentes que devem ser desenvolvidos/fornecidos contemplando as 

exigências e especificações da MBBras (caderno de encargo, desenhos, normas DBL, requisitos 

específicos MBBras, entre outros).  

Para elaboração do FMEA, o fornecedor deve utilizar sistema ou software adequado, tomando 

como base as normas FMEA, AIAG (versões mais atualizadas).  

2. Escopo da Documentação do Sistema FMEA para Produto e Processo  

 

 Visão geral de todo o sistema (por exemplo: estrutura do sistema, diagrama de blocos, 

instalação, desenhos de montagem, fluxograma de processo).  

 Visão geral funcional (por exemplo: rede de função, árvore funcional, diagrama de causa e 

efeito).  

 Falhas potenciais (falhas com todas as causas e conseqüências).  

 Tabelas de avaliação (severidade, ocorrência e detecção).  

 O gerente e os participantes do FMEA devem ser definidos e documentados.  

 Preenchimento de formulários baseados no Manual AIAG, com:  

 Avaliações abrangentes (severidade, ocorrência e detecção);  

 Ações preventivas e ações para detecção;  

 Uma situação de processamento para cada medida. Na eventualidade da medida ser 

abortada, o motivo deve ser devidamente documentado;  

 Uma pessoa responsável e uma data final especificadas para cada medida.  

 Cada ação deve ter um prazo limite de aplicação e um responsável nomeado.  

 Fornecedor deve comprovar que as ações tomadas foram eficazes.  

 Manter histórico da evolução do(s) FMEA(s).  
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31.10 – FERRAMENTAL PARA PRODUÇÃO DE ITENS DE SÉRIE E REPOSIÇÃO DE 

PROPRIEDADE DA MBBRAS 

1. Disposições Gerais 

Ferramental é o termo que designa todo e qualquer equipamento auxiliar utilizado para transformar, 

modificar ou controlar, através de processos mecânicos, a matéria prima em peça, ou os componentes 

em um conjunto, assim como verificar o atendimento às especificações do item produzido. Nenhum 

outro equipamento de produção deve ser considerado ferramental. 

As disposições mencionadas neste capítulo, aplicam-se a todos os ferramentais, mesmo aqueles nas 

instalações dos sub-fornecedores ou outros terceiros. O fornecedor é obrigado a assegurar que seus 

sub-fornecedores ou terceiros, em cujas instalações o ferramental está localizado, comporte-se de 

acordo com o quanto estabelecido neste MBST e concedam à MBBras os direitos/permissões 

constantes deste MBST. Isto se aplica principalmente à identificação do ferramental como propriedade 

da MBBras. 

O fornecedor deverá manusear o ferramental e outros equipamentos de produção com o grau de 

cuidado necessário para garantir que a MBBras seja abastecida adequadamente. 

A MBBras é responsável por fiscalizar o cumprimento pelo fornecedor do quanto estabelecido neste 

MBST, quer através da aprovação final do ferramental, quer pela inspeção a ser realizada a qualquer 

momento durante sua confecção ou no processo produtivo. O fornecedor oferecerá todo o suporte 

para tal fiscalização à MBBras, em particular com relação à documentação do ferramental sob 

inspeção. 

2. Ferramentais de Propriedade da MBBras 

As seguintes disposições regulamentam os direitos e deveres dos fornecedores e da MBBras em 

relação ao uso dos ferramentais que são propriedade da MBBras e estão alocados no fornecedor.  

2.1 Transferência de Ferramentais 

O ferramental não poderá ser cedido, emprestado, locado ou, por qualquer outra forma, transferido a 

terceiros, no todo ou em parte, sem a prévia e expressa autorização da MBBras, obrigando-se o 

fornecedor a zelar e cuidar do ferramental, utilizando-o em suas instalações, no endereço mencionado, 

sendo que as eventuais mudanças de local de utilização deverão ser sempre precedidas de autorização 

por escrito da MBBras. 
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2.2 Assistência Técnica e Manutenção do Ferramental 

O fornecedor é responsável pela manutenção, conservação, utilização e funcionalidade do ferramental 

durante o uso no fornecimento à MBBras. O fornecedor deverá garantir que o ferramental esteja 

sempre disponível para uso imediato, livre de defeitos funcionais, garantindo o suprimento de peças 

dentro das especificações exigidas pela MBBras. Os custos dos serviços de manutenção, conservação 

e conserto dos ferramentais são de responsabilidade do fornecedor.  

2.3 Modificação do Ferramental 

Sempre que houver necessidade de modificar o ferramental devido a modificação de especificação 

técnica fornecida pela MBBras, o fornecedor deverá, antes de qualquer coisa, apresentar uma oferta 

comercial por escrito à MBBras para modificar a ferramenta, incorrendo sempre nas menores 

despesas possíveis.  

Modificações no ferramental só podem ser realizadas pelo fornecedor depois que a MBBras tiver 

autorizado por escrito. É vedado promover qualquer alteração no ferramental que represente mudança 

de estrutura, formato, tipo e eliminação ou adulteração da marca, símbolo, número da peça e número 

de inventário gravado no ferramental, salvo mediante prévia autorização por escrito da MBBras. 

2.4 Identificação e Levantamento de Inventário 

O fornecedor deverá identificar de forma clara e permanente o ferramental que é propriedade da 

MBBras, com a gravação da identificação por meio de etiqueta metálica fixada no ferramental ou por 

tipagem no próprio ferramental. Na identificação do ferramental é obrigatório constar o número da 

peça, nível de modificação do desenho (ZGS) e o número do inventário MBBras. 

Durante o levantamento de inventário no final do ano, o fornecedor deverá enviar todas as 

informações necessárias sobre o ferramental para a área de imobilizado da MBBras. 

2.5 Vistoria do Ferramental 

A MBBras poderá, por si ou por outra pessoa devidamente credenciada, a qualquer tempo e sempre 

que julgar necessário, vistoriar ou acompanhar a utilização do ferramental, com o intuito de avaliar o 

desempenho e o estado dos mesmos. 
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2.6 Recuperação Judicial / Extrajudicial / Falência 

Na hipótese de recuperação judicial, extrajudicial, ou falência do fornecedor, bem como de penhora, 

arresto ou sequestro de seus bens, inclusive do ferramental, ou em qualquer outra situação em que o 

ferramental venha ou possa vir a ser expropriado ou retirado de sua posse, o fornecedor obriga-se a 

fazer as competentes declarações de que o ferramental é de propriedade da MBBras. Na sequência, o 

fornecedor deverá enviar à MBBras um comprovante válido em Juízo da prestação das sobreditas 

declarações, bem como resguardar a MBBras de embaraços e turbações de terceiros que pretendam 

ter direitos sobre tais bens. 

2.7 Responsabilidade 

O fornecedor será responsável por todos os defeitos, danos, alterações ou deteriorações do 

ferramental. 

O fornecedor deverá assegurar que o ferramental não causará danos pessoais ou à propriedade, do 

fornecedor, seus funcionários, da MBBras ou de qualquer terceiro, isentando a MBBras de qualquer 

responsabilidade por reivindicações dessa natureza.  

2.8 Deveres de Retorno 

O ferramental deverá ser devolvido imediatamente à MBBras quando findar sua vida útil ou não servir 

mais ao fim a que se destinava na ocasião em que foi cedido em comodato. O ferramental também 

deverá ser imediatamente devolvido à MBBras se, de alguma forma, restem rescindidos ou resolvidos 

os respectivos Contratos de Compras referentes ao fornecimento de peças fabricadas por meio ou a 

partir do referido ferramental. Para devolução do ferramental, o fornecedor deverá informar o 

representante da MBBras, que providenciará a documentação de devolução e coordenará o envio do 

ferramental à MBBras.  
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34.06 – FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO 

1. Disposições Gerais 

O alto nível de performance técnica dos fornecedores da MBBras para peças de série é um dos 
diferenciais para os clientes da MBBras optarem pela marca. Assim sendo, não pode haver 
diferenciação nesse conceito para as peças de reposição, que deverão ter o mesmo alto nível de 
performance das peças de série, inclusive com relação aos preços, qualidade e credibilidade nos 
prazos. 

2. Definição de Peças de Reposição 

Peças de reposição são aquelas destinadas à manutenção ou conserto de veículos e/ou agregados. 

3. Peças Remanufaturadas 

É recomendável que as peças originalmente utilizadas nos veículos e/ou agregados da marca e que 
estejam tecnicamente passíveis de remanufatura sejam comercializadas no mercado de reposição 
exclusivamente pela MBBras, e que o fabricante, além da peça nova, forneça a peça remanufaturada 
pelo preço máximo de até 60% do valor da peça nova.  

É também recomendável que a MBBras tenha a exclusividade na coleta de carcaças (core) no mercado 
nacional através da sua rede de concessionários limitando-se às aplicações originais MBBras.  

4. Vendas Paralelas no Mercado  

Em caso de produtos/peças/componentes: (i) de propriedade intelectual da a própria MBBras ou 
empresa do grupo da Daimler AG; (ii) onde a MBBras ou empresa do grupo Daimler AG tenha 
contratado o desenvolvimento ao fornecedor; ou (iii) em caso de produtos/peças/componentes 
fabricados com o ferramental de propriedade da MBBras; o fornecedor é obrigado a fornecer tal 
produto com exclusividade à MBBras, sendo vedada, portanto, sua comercialização pelo fornecedor a 
quaisquer terceiros. 

Em caso de violação desta condição de fornecimento exclusivo, poderá ser efetuada a cobrança de 
uma multa não compensatória, de caráter punitivo, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor do 
volume da (s) peça (s) fornecida (s) para o mercado, considerando a tabela de preços MBBras de venda 
para concessionários, sem prejuízo de a MBBras exigir perdas e danos. A MBBras terá o direito de 
verificar, diretamente nos registros do fornecedor, o volume de peças fornecidas indevidamente a fim 
de pleitear seu ressarcimento 

Fica proibido ao fornecedor utilizar marcas ou números de identificação MBBras em qualquer peça e 
fornecê-las a terceiros sem autorização prévia e por escrito da MBBras. Caso isso ocorra, o fornecedor 
pagará uma multa não compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor do volume da(s) peça(s) 
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fornecida(s) para o mercado, considerando a tabela de preços da MBBras de venda para 
concessionárias.  

Em quaisquer dos casos acima, a MBBras terá o direito de verificar, diretamente nos registros do 
fornecedor, o volume de peças fornecidas indevidamente a fim de pleitear seu ressarcimento. 

Para evitar danos à imagem das marcas de propriedade da MBBras e/ou de suas sócias, não é 
permitida a venda paralela de peças pelos fornecedores em qualquer caso, mesmo nos casos em que 
claramente se identifique que a marcação da identificação foi apagada, raspada ou de qualquer forma 
removida por agentes externos. A ocultação da marcação dessa identificação por qualquer meio, quer 
pelo uso de adesivos, aplicação de tinta ou qualquer outro, também não é permitida. 

Além das sanções destacadas acima, a violação das obrigações contratuais não exime o fornecedor de 
ser acionado pelas leis de proteção à propriedade intelectual e outras vigentes. 

5. Marcas  

O fornecedor tem o compromisso de identificar a denominação da marca MBBras em todas as peças 
de reposição, conforme descrito nos respectivos desenhos. A identificação deverá ser feita conforme 
especificado na MBN 10435. Isto inclui todas as identificações visíveis (estampadas, usinadas, 
gravadas a laser), bem como as fixadas por etiqueta adesiva. A identificação do fornecedor pode ser 
identificada se desejado, mas não deve ser maior do que a identificação do nome da marca da 
MBBras. Qualquer outra identificação do fornecedor, como identificação de número de peça, não é 
permitida. Casos de impossibilidade de identificação das peças podem ser direcionados à divisão de 
Peças de Reposição para esclarecimentos (por exemplo, por razões técnicas) e requerem uma 
autorização da MBBras por escrito.  

6. Período de Suprimento e Direitos de Compra 

O fornecedor é responsável pelo fornecimento das peças de reposição para a MBBras por um período 
mínimo de 10 (dez) anos após desativação na produção seriada. 

Equipamentos/Máquinas específicos (as) de produção para peças de reposição somente poderão ser 
refugados ou escrapiados mediante autorização prévia e escrita da MBBras. 

O fornecedor garante o direito à MBBras de comprar diretamente de seu sub-fornecedor, caso julgue 
necessário, a exclusivo critério da MBBras. 

7. Preços 

No caso de peças fornecidas durante o período de produção seriada, o preço atual das peças de série 
se aplicam para reposição, caso não exista um acordo específico neste sentido, entre MBBras e o 
fornecedor. 
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Caso necessite de embalagem especial, o custo será calculado e negociado entre as partes. 

Nos casos de peças fornecidas montadas nos sistemas ou conjuntos, o preço individual da peça de 
reposição será determinado pelo processo de abertura de custos (breakdown), deduzindo-se o custo 
da montagem do sistema ou conjunto em questão. 

As peças desativadas da produção seriada da MBBras e transferidas para suprir as necessidades do 
mercado de reposição terão os preços mantidos no mínimo por 3 (três) anos (3YP), respeitando-se as 
condições negociadas para ajustar os preços das peças de série. Eventual solicitação de ajuste de 
preço deverá ser considerada somente após a apresentação dos detalhes desta alteração e aplicada 
após acordo comercial entre as partes.  

8. Documentação para Peças de Reposição 

O custo da preparação da documentação das peças de reposição (acréscimo de desenhos para peças 
individuais), incluindo a manutenção das modificações de versões, está composto no preço geral da 
peça fornecida. 

A estrutura de documentação (desenhos em CATIA 3D, lista de peças, etc.) e o prazo final de aplicação 
serão acordados entre a MBBras e o fornecedor. 

9. Termos e Condições Gerais de Compra 

As cláusulas de fornecimento de peças de reposição acima são complementadas e/ou fazem parte 
dos Termos e Condições Gerais de Compra que acompanham o respectivo pedido. 

10. Certificação INMETRO 

O fornecedor deve garantir a certificação INMETRO e referida manutenção desta para os itens de 
fornecimento abrangidos pelas portarias de Requisitos de Avaliação da Conformidade (RAC) do 
INMETRO, de acordo com as legislações em vigor. 
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39.02 – INOVAR-AUTO 

1. Disposições Gerais 

Estão descritos neste capítulo os objetivos do Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e 

capacitação de fornecedores.  

2. Descrição e Atividades do Programa 

A MBBras está devidamente habilitada no Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e 

Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores (“INOVAR-AUTO”), cujo objeto é apoiar o 

desenvolvimento tecnológico, a inovação, a segurança, a proteção ao meio ambiente, a eficiência 

energética e a qualidade dos veículos e das peças, conforme estabelecido no Decreto nº 7.819, de 3 

de outubro de 2012. 

 

2.1 Desenvolvimento do Fornecedor 

Em consonância com a Portaria nº 113, de 15 de abril de 2013, do Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior, a MBBras desenvolveu um programa, cujo objetivo é a capacitação de 

seus fornecedores por meio de implementação de medidas que têm por finalidade, em especial, a 

otimização dos processos adotados pelo fornecedor. Assim, o fornecedor poderá aderir a este 

programa, que poderá englobar as seguintes atividades: 

 

(i) certificação, metrologia e normalização, incluindo consultoria preparatória; 

(ii) criação e fomento de redes de desenvolvimento que envolva o desenvolvimento conjunto de 

produto e qualidade; 

(iii) projeto de extensionismo industrial e empresarial; 

(iv) capacitação de mão de obra por meio de treinamentos e/ou cursos profissionalizantes 

vinculados à atividade produtiva do fornecedor; 

(v) melhorias no processo produtivo que visem ao aperfeiçoamento de técnicas e procedimento com 

foco no ganho de produtividade, incluindo consultoria especializada; 

(vi) projetos relativos a sistema de gestão, governança corporativa, profissionalização do fornecedor 

e monitoramento de indicadores; 

(vii) desenvolvimento e implantação de projetos de automação industrial, incluindo consultoria 

especializada; e/ou 

(viii) engenharia, pesquisa e desenvolvimento para incorporação de tecnologias a serem utilizadas na 

produção de partes, peças e componentes, podendo envolver dispêndios relacionados às 

tecnologias aplicadas à eficiência de motor, eficiência energética, segurança veicular, entre 

outras.  

 

O fornecedor, ao aderir ao programa, já autoriza que a MBBras divulgue determinas informações 

referente ao programa para as autoridades governamentais única e exclusivamente para que a MBBras, 

enquanto empresa habilitada no INOVAR-AUTO, aufira aos benefícios do referido programa. Além 

disso, o fornecedor deverá entregar, em prazo não superior a 5 (cinco) dias corridos, qualquer 
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documento que a MBBras venha a solicitar para os fins de comprovação das atividades executadas no 

âmbito do programa desenvolvido pela MBBras, bem como para fins de apresentação ao Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior ou à Receita Federal do Brasil.  
 
2.2 Rastreabilidade 

 
De acordo com a Lei nº 12.996/14, que alterou a citada Lei nº 12.715/12, todos os fornecedores de 

insumos e ferramentaria para empresas habilitadas no regime INOVAR-AUTO estão obrigados a 

informar o valor mensal correspondente às vendas às empresas habilitadas e a respectiva parcela de 

conteúdo importado aplicado nos itens fornecidos, de acordo com regras definidas pelo Ministério de 

Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, na Portaria nº 257/14 (ou outra 

que vier a substituí-la). 

  

Como acima referido, uma vez que a MBBras está habilitada no Programa INOVAR-AUTO, o fornecedor 

deverá entregar as informações citadas (valor mensal de venda e parcela dedutível/conteúdo 

importado), realizando o devido cadastramento dos dados no Sistema de Acompanhamento do 

INOVAR-AUTO, instituído pela Portaria MDIC nº 257/14 (ou outra que vier a substituí-la), dentro dos 

prazos legalmente estabelecidos.  

 

Ao passar a fornecer insumos e ferramentaria para a MBBras, o fornecedor deverá solicitar à MBBras o 

convite para acesso do Sistema de Acompanhamento do INOVAR-AUTO, apresentando os seguintes 

dados para envio do respectivo convite: 

 

- Informações da Empresa: Razão social e CNPJ da matriz; 

- Informações sobre o responsável por INOVAR-AUTO na Empresa: Nome, CPF, Cargo, Telefone, E-mail. 

 

Na hipótese de o fornecedor já estar cadastrado no Sistema de Acompanhamento do INOVAR-AUTO 

(Rastreabilidade), o fornecedor deverá informar à MBBras que já possui cadastro, ficando 

automaticamente sujeito às demais regras da Portaria MDIC nº 257/14 (ou outra que vier a substituí-

la), sem a necessidade de envio do convite.  

 

O Sistema de Acompanhamento desenvolvido pelo Governo Federal (www.inovarauto.mdic.gov.br) 

deverá ser acessado pelo representante designado pelo fornecedor que possua certificação digital do 

tipo e-CPF.  

 

 

http://www.inovarauto.mdic.gov.br/
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36.13 – SUSTENTABILIDADE E COMPROMISSO COM O MEIO AMBIENTE  

As seguintes disposições relacionadas à sustentabilidade definem as normas e os critérios a serem 
atendidos pelos fornecedores da MBBras, quais sejam: aderência às normas de direitos humanos e 
dos trabalhadores reconhecidas internacionalmente, proibição ao trabalho infantil e do trabalho 
forçado, atendimento e promoção de condutas comerciais éticas e atendimento às normas legais e à 
legislação ambiental, bem como a prevenção à poluição e proteção ambiental. As normas de 
sustentabilidade baseiam-se nas Diretrizes de Sustentabilidade da MBBras e em seus “Princípios 
Corporativos de Responsabilidade Social”, aplicados em todas as esferas da MBBras. Baseiam-se, 
ainda, nos princípios internacionalmente aceitos do Pacto Global das Nações Unidas 
(www.unglobalcompact.org) e nas Normas Internacionais do Trabalho da OIT (http://www.ilo.org).  

O fornecedor compromete-se a cumprir com os seguintes padrões: 

 

I. Condições e Normas do Trabalho  

1. Salários, Benefícios e Jornada de Trabalho  

A remuneração e os benefícios deverão ser pagos de acordo com os princípios fundamentais relativos 
ao salário mínimo, horas-extras e benefícios legais. A jornada de trabalho deverá estar de acordo com 
a legislação aplicável, padrões industriais ou convenções aplicáveis da OIT. As horas-extras deverão ser 
voluntárias e os funcionários deverão ter assegurado, pelo menos, 1 (um) dia de descanso após 6 
(seis) dias consecutivos de trabalho.  

 

2. Vedação ao Trabalho Infantil 

No que tange à sua própria empresa, o fornecedor garante que não explora ou explorou trabalho 
infantil nos termos estabelecidos pela Convenção OIT nº182 na produção ou no processamento dos 
produtos e dos serviços a serem entregues, bem como estes produtos e serviços não infringem 
quaisquer obrigações decorrentes da implementação da referida Convenção nem de quaisquer outras 
normas aplicáveis, nacionais ou internacionais, de combate à exploração do trabalho infantil. Além 
disso, o fornecedor garante que sua empresa, seus fornecedores e os seus subcontratados tomaram 
medidas proativas com vistas a assegurar que a exploração do trabalho infantil, nos termos 
estabelecidos pela Convenção OIT nº182, foi excluída da produção ou do processamento de seus 
produtos, bem como da prestação dos serviços. O fornecedor exigirá de seus subcontratados e dos 
subcontratados destes a assunção de um compromisso equivalente ao estabelecido aqui e efetuará 
controles e verificações cabíveis nesse sentido. A MBBras revisará o teor de tal compromisso e o 
fornecedor apresentará comprovação das medidas tomadas nesse sentido, sempre que a MBBras 
assim o solicitar.  
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3. Vínculo Empregatício Livremente Assumido 

O Fornecedor não empregará ninguém contra sua vontade nem forçará qualquer indivíduo ao trabalho. 
O empregado deverá ser livre para desligar-se do trabalho após um aviso prévio pertinente. Não será 
exigido dos empregados entregarem seus documentos oficiais de identidade, passaporte ou vistos de 
trabalho como condição para assumir o posto de trabalho.  

4. Liberdade de Associação 

Os trabalhadores devem ser livres para se comunicarem abertamente com os seus superiores acerca 
das condições de trabalho sem receito de represálias de qualquer tipo. Deverá ser garantido aos 
trabalhadores o direito de livre associação, podendo inscrever-se em sindicatos, buscar representação 
e juntar-se a conselhos de trabalhadores.  

5. Saúde e Segurança 

Enquanto empregador, o Fornecedor deverá assegurar a saúde e a segurança ocupacional de 
conformidade com as normas nacionais, e promoverá a melhoria continuada do ambiente de trabalho.  

II. Padrões de Ética 

1. Conformidade com as Leis 

No quadro de suas transações comerciais com a MBBras, o fornecedor está obrigado a abandonar 
toda e qualquer prática que possa sujeitá-la a responsabilização penal por conta de dolo, apropriação 
indébita, crimes falimentares, crimes contra a livre concorrência, obtenção de vantagens indevidas, 
suborno, aceitação de suborno ou outros crimes de corrupção por parte de pessoas contratadas pelo 
fornecedor ou por outros terceiros. Na eventualidade de qualquer infração conforme descrito acima, a 
MBBras terá o direito de retirar-se de forma imediata ou de rescindir todas as operações existentes 
com a o fornecedor, bem como o direito de cancelar toda e qualquer negociação em andamento.  Sem 
prejuízo do que precede, o fornecedor obriga-se a cumprir todas as leis e regulamentos que se 
apliquem ao fornecedor e a seu relacionamento comercial com a MBBras.  

2. Vedada qualquer forma de discriminação 

Qualquer assédio ou discriminação praticada contra funcionários, sob qualquer forma que seja, é 
inaceitável. Esta proibição aplica-se, sem limitação, a gênero, raça, casta, cor, deficiência, afiliação 
sindical, crenças políticas, origem, religião, idade, gravidez ou orientação sexual.  

3. Segurança e qualidade 

Todos os produtos e serviços serão entregues de forma a atender aos critérios de qualidade e 
segurança especificadas em contrato, e serão seguros para seu uso pretendido.  

O Departamento de Comunicação Corporativa da MBBras acolherá todas as dúvidas e questões 
relacionadas às exigências de responsabilidade social da MBBras.  
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III. Normas Técnicas Ambientais e Sustentabilidade Ambiental  

1. Disposições Gerais 

A MBBras está comprometida com um sistema de proteção ambiental integrada, que aborda as causas 
em sua raiz, avalia o impacto ambiental do processo de produção e seus produtos com antecedências 
e integra estas informações às suas decisões corporativas. Neste contexto, os processos de produção 
são desenhados usando princípios para fazê-los ambientalmente compatíveis e usando os mínimos 
recursos possíveis. 

Em relação à proteção ambiental, o fornecedor deverá agir de acordo com o princípio da precaução, 
fará ações com o intuito de promover uma maior responsabilidade ambiental e patrocinará o 
desenvolvimento e a disseminação de tecnologias ambientalmente amigáveis. Em todos os estágios de 
fabricação, o fornecedor deverá garantir um grau elevado de proteção ambiental. Isto inclui a 
prevenção proativa e a minimização dos impactos dos acidentes, que podem afetar negativamente o 
meio ambiente. Particular atenção é dada para a aplicação e o contínuo desenvolvimento de 
tecnologias visando a economia do uso de água e energia, que são caracterizadas por estratégias que 
garantam o mínimo de emissões, bem como as estratégias de reutilização e reciclagem.  

Neste contexto, a MBBras adotou algumas exigências ambientais a serem obedecidas por seus 
fornecedores, quais sejam: 

2. Conformidade Legal - Ambiental de Fornecedores 

Os fornecedores devem cumprir a legislação ambiental vigente aplicável e estar legalizados perante os 
órgãos ambientais competentes, apresentando, para tanto, cópia das Licenças de Operação 
atualizadas emitidas pelos Órgãos Estaduais de Controle Ambiental, inclusive para equipamentos 
instalados na MBBras. Os fornecedores devem, ainda, buscar a aplicação e o desenvolvimento 
contínuo de tecnologias e ações de ecoeficiência em seus processos produtivos. Ademais, também 
devem assegurar que produtos considerados perigosos possuam procedimentos adequados para 
manipulação, armazenamento e reciclagem/disposição, em conformidade com a legislação ambiental 
aplicável e vigente. 

3. Conformidade Legal de Prestadores de Serviços Específicos para Destinação de Resíduos 
Industriais 

A MBBras realiza um processo de avaliação ambiental, incluindo auditorias in loco, para a homologação 
de prestadores de serviços específicos referentes à destinação dos resíduos industriais gerados no 
processo produtivo. 

Este processo de avaliação ambiental compreende análise dos aspectos e medidas de controle 
existentes, verificando o atendimento à legislação e regulamentos vigentes.  
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4. Conformidade Legal de Fornecedores de Produtos 

A MBBras poderá, a seu critério, realizar um processo de avaliação ambiental nos fornecedores de 
produtos químicos, solicitando a documentação referente a efluentes líquidos industriais e domésticos, 
emissões atmosféricas, gerenciamento de resíduos, controle de contaminação de solo, licenciamento 
ambiental e certificação ISO 14001, podendo estes fornecedores, sofrer auditoria ambiental in loco 
para comprovação da conformidade à legislação e regulamentos vigentes. 

Para os produtos químicos controlados pela Polícia Civil, Polícia Federal e Exército, a MBBras solicita e 
faz controle das licenças pertinentes a esses órgãos. 

O IMDS (Sistema Internacional de dados de Material) deve estar completo e deve ser aprovado no 
sistema, www.mdsystem.com, para cada peça nova e para novas versões, bem como para todas as 
partes da subestrutura e ou materiais de operação caracterizadas como peças de reposição 
implementadas no processo de amostra inicial, EMPB. Quaisquer fichas de dados de material com 
falhas (MDS) não serão aceitas e deve ser corrigido o mais tardar (90) dias após a entrega do processo 
de EMPB. Estabelecido a partir de 20/01/2017 esta condição como parte para aprovação de peças 
metálicas e não metálicas.  
 

5. Fornecedores e Prestadores de Serviços que vierem a trabalhar internamente na MBBras 

Todos os fornecedores/prestadores de serviço com atividade laboral nas dependências da MBBras 
devem obrigatoriamente passar por processo de integração para que tomem conhecimento de todos 
os procedimentos e regras para execução de suas atividades, com especial atenção ao que estabelece 
o P.SSO.00.031. 

Os fornecedores e prestadores de serviços que estiverem trabalhando em qualquer planta fabril da 
MBBras devem ter licença de operação junto ao órgão de controle ambiental ou sua dispensa formal 
emitida pelo mesmo, tomar conhecimento e atender todos os requisitos constantes do Sistema de 
Gestão Integrada (Qualidade, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho) implantado e certificado na 
MBBras. 

6. Para alcançar seus objetivos ambientais a MBBras exige que seus fornecedores: 

• Busquem a implantação da ISO 14.001, fornecendo seu certificado à MBBras sempre que for 
solicitado.  

• Forneçam a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ, conforme a 
NBR 14725-4 (versão vigente), de todos os produtos químicos comercializados com a MBBras; 

• Cumpram a lista de materiais proibidos segundo a DBL 8585; 

• Cumpram a lista negativa da DBL 6714; 

• Priorizem a utilização de matérias primas renováveis;  

• Procurem selecionar famílias de materiais que possam ser aproveitados posteriormente no 
mercado de matérias primas secundárias;  
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• Desenvolvam um plano para fornecer informações de produtos, materiais e processos 
relevantes, baseado na NBR ISO 14040. As informações serão utilizadas somente com o 
propósito de avaliação de ciclo de vida. O fornecedor deve envidar seus melhores esforços para 
conseguir também informações de seus sub-fornecedores e quando solicitado pela MBBras, o 
fornecedor deve informar o percentual/quantidade de material reciclado que é utilizado na 
confecção do produto/material fornecido; 

• Forneçam dados confidenciais de composição de seus produtos químicos, de acordo com a 
demanda, para que a MBBras possa realizar o devido reporte ao IBAMA (RETP – Relatório de 
Emissão e Transferência de Poluentes); 

• Busquem sempre utilizar as embalagens de peças/produtos que possam ser 
retornáveis/reutilizáveis. 

 

As certificações válidas da Licença de Operação e ISO 14001 devem ser inseridas e atualizadas no 
sistema CERTUS através do Portal do Fornecedor (Daimler Supplier Portal) pelo link: 
https://pace.supplier.daimler.com/certus 

Substâncias sujeitas às restrições ou proibições legais devem estar contidas somente em materiais ou 
peças fornecidas conforme especificações da legislação aplicável. 

Em caso de entregas para a Comunidade Européia, a seguinte cláusula será aplicável:  Todas as 
substâncias presentes em produtos fornecidos para a Daimler e suas subsidiárias, que são obrigados a 
serem registrados de acordo com o REACH, serão registrados antecipadamente pelo fornecedor e, em 
seguida, registrados com a Daimler e suas subsidiárias para o fim pretendido, em conformidade com a 
diretiva do REACH. Se a intenção do uso não é conhecida ou se a substância para estes produtos não 
estiverem registradas antecipadamente, o contato do REACH na Daimler deve ser contatado 
imediatamente:reach-kontakt@daimler.com. 

A MBBras espera e estimula seus fornecedores em: 

• Priorização da utilização de matérias primas renováveis; 

• Seleção de famílias de materiais que possam ser aproveitados posteriormente no mercado de 
matérias primas secundárias; 

• Utilização de embalagens que possam ser retornáveis e/ou reutilizáveis; 

• Iniciativa para assegurar a promoção de uma maior responsabilidade ambiental; 

• Desenvolver relatórios de Sustentabilidade. 

 

O Departamento “Gestão Ambiental” da MBBras acolherá todas as dúvidas e questões relacionadas às 
exigências ambientais da MBBras. 
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INTRODUCTION 

1. Definition 

Mercedes-Benz Special Terms (hereinafter referred to as "MBST") consists of a set of standards 

and regulations which regulate the flow of information and standardization of processes between 

Mercedes-Benz do Brasil Ltda. (hereinafter referred to as “MBBras”) and its suppliers. 

MBST is a supplement to the "General Terms and Conditions of Purchase” and others MBBras’ 

documents that refer to their application. 

2. Presentation  

MBST consists of independent chapters that may be individually amended and updated, from time 

to time, without compromising the documents integrity. The chapters are numbered and presented 

by the set of two groups of numerals: the first group represents the subject which is intended to 

regulate; and, the second, the document version related to such subject (e.g. Product Development 

– 01/11 - “01” is the number of the MBST chapter that regulates the provision, Testing and 

Exchange fo CAD and Electric/Electronic Data, while “11” indicates that such MBST is already in 

the tenth version). 

It is important to emphasize that the numeration referring to the chapters (first group of numerals) 

does not refer to an objective sequence, that is, the existence of chapters 01/11 and 04/15, for 

example, does not necessarily imply the existence of chapters "02/xx" or "03/yy". 

3. Glossary 

The following expressions, when used in the MBST, will have the meaning set forth below: 

 APQP - Advance Product Quality Planning; 

 Black Box - Item whose project is responsibility of the supplier; 

 CAD - Computer Aided Design; 

 CAx/EDM - Computer Aided Processes Engineering Data Management 

EDI - Electronic Data Interchange; 

 EMPB (ErstMusterPrüfBericht) - First Sample Test Report; 

 Tooling - Set of tools for parts production; 

 MBN 33015 - Mercedes Benz Norms; 

 Milk-Run – Scheduled collection system of materials from internal and external suppliers ; 

 Party – MBBras or supplier indistinctively; 

 Parties – MBBras and supplier collectively; 

 Purchase Order/Purchase Agreement - Agreement entered into by and between MBBras 

and supplier, whether physical or electronic form, executed by the Parties’ legal 

representative or accepted electronically by supplier; 

 Portal eSEP++ – Communication portal for the suppliers (quality and logistics)  accesses 

through Covisint; 

 PPF – Release of Production Process and ProductM – Parts per Milion 

 PSV – Series Preparation  - Check List of quality activities and logistics applied during 

sample development; 
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 General Terms and Conditions of Purchase - General information of Purchase specified in 

the back of the Purchase Order/Purchase Agreement; and 

 VDA (Vereinigung Deutsche Automobilherrsteller) - German Association of the Automotive 

Industry. 

 

4. Publication 

The most current version of MBST is published on MBBras’ Supplier Portal (http://www.mercedes-

benz.com.br/institucional/fornecedores/Compra de Material/MBST), for consultation and prior 

beginning contractual negotiations between MBBras and suppliers. 

In case it is necessary to amend or update certain MBST chapter, MBBras will inform suppliers 

about such amendment/update, as well as, forward the altered MBST chapter to supplier. 

Supplier may copy MBST internally, provided that is intended to render easier the individual work of 

each department within the supplier. 

5. Communication 

Communication between MBBras and supplier will always be made in Portuguese language, unless 

the Parties agree otherwise, to use another language.   

6. Prevalence of the Portuguese Version 

MBST is published in Portuguese and English. As a general rule, unless MBBras and supplier agree 

otherwise, the Portuguese version shall prevail in case of conflicting versions. 
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01.12 - REGULATION REGARDING THE PROVISION, TESTING, AND EXCHANGE OF 

CAD DATA AND ELECTRIC/ELECTRONIC DATA 

1. General Provisions 

MBBras usually develops components, systems/modules and complete functions jointly with 

supplier. Close, clear and effective communication between supplier and MBBras and validation of 

components, systems/modules and functions based on a digital product description are essential 

to structure the development process in binding, reliable, and effective manner. Therefore, it is 

essential for both Parties to use CAD, EDM, EDI tools and clear regulations. In the development 

department, early digital validation involves virtual prototyping of the full vehicle, assembling and 

kinematics analyses, structural calculation, as well as production planning, including production 

and ordering logistics. The aftersales department uses the digital product description to support 

the spare parts documentation process and the creation of workshop images and literature. 

2. Object 

The provisions on the following items regulate EDI for E/E data
1
 and the CAx/EDM process, i.e. 

project elaboration, installation, generation, quality inspection and data exchanging. The scope to 

be provided by the supplier and the EDI. 

3. CAD Data Exchange 

The recommendations of VDA – VDA 4961/2, VDA 4950, VDA 4951 and VDA 4955 are binding to 

the communication processing and validation processes between supplier and MBBras. An EDI link 

must be basically used to exchange CAD and E/E data. 

3.1. Standard Regulation (Minimum CAx/EDI Standard) 

Based on the VDA recommendations, more specific terms may be established by MBBras through 

the current version of the CAD handbook for the product's description data
2
. 

Minimum CAx/EDI standard (hereinafter referred to as "Standard Regulation”) is defined in the 

CAD handbook, module CS048. The Standard Regulation is binding as long as no other 

specifications are required within the obligations handbooks or data exchange agreements between 

MBBras and supplier. The basis for other regulations is CAD Handbook, which contains all relevant 

methods and standards for data exchange. 

 

 

                                                             
1
 E/E data includes software (e.g. hex and telematics files), software sources (ECU-Mem, Fladen) and the delivery notes and checksums (for Hex file, 

ECU-Mem and Warranty Definition). 

2
 Available at http://daimler.covisint.com, application Engineering Portal, application Engineering Servce, item CAD-Handbook. 
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3.2. Data subjected to regulation 

3.2.1. Development 

� All new CAD data relevant to the process or E/E data to be created and modifications. 

3.2.2. Aftersales 

� All spare parts data that was mutually defined between MBBras aftersales and development 

departments and supplier.  

3.3 Used Software 

Data must be created, modified, routed and used with software that meets the agreed software 

requirements and allows the use and processing of the data for commercial purposes. The supplier 

will ensure that your sub-suppliers meet the same requirements. 

3.4 Procedure in case of breach 

In case certain Standard Regulation elements (e.g. data quality requirement, EDI standards) are 

partially met or not met at all, it will directly impact on supplier evaluation. Information regarding 

the affected elements and CAx/EDM profiles will be available at the Engineering Portal
3
. 

If CAD 3D and CAD 2D dada provided by the supplier do not comply with the requirements, the 

recipient department, which is responsible for the project or the department responsible for the 

process, will decide on the following procedure, which may be: 

� After consultation, generation of CAD data missing scopes or rework performed by supplier or 

any third-party it may have contracted, at supplier´s account; and/or 

� After consultation, generation of CAD data missing scopes or rework performed by third-party 

contracted by  MBBras, at supplier´s account. 

� Supplier liability before MBBras for losses and damage it may cause MBBras due to 

nonperformance, in whole or in part, of contractual obligations, or failure to comply with term 

agreed upon in the contract. 

3.5 Reference Sources  

The Standard Regulation refers to the environment of setup of “CAD Supplier package” systems. 

The package is available at the Engineering Portal for free download. 

                                                             
3
 Available at http://daimler.covisint.com, application Engineering Portal, application Engineering Service, item Partner integration. 
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04.15 - MATERIALS RECEPTION 

1. General Provisions 

In order to ensure the material reception process, it is essential that supplier forwards to MBBras 

the mandatory accompanying documentation of goods, pursuant to the General Terms and 

Conditions of Purchase and the Bill of Lading as soon as materials are billed and shipped to 

MBBras. 

Suppliers required to issue the electronic invoice must forward the XML financial files, according to 

the applicable law in force. Failure to forward the files will prevent MBBras from receiving the 

goods. 

The data interchange system used for goods delivered by Brazilian suppliers in compliance with 

RND (National Data Network) standards, defined by the National Association of Automotive 

Manufacturers (“ANFAVEA”), which provides logistics and fiscal supplementary data. ANFAVEA 

documentation is available for consultation at www.anfavea.com.br. 

Supplier, when forwarding the XML file, shall pay attention to the accurate filling of said file, 

especially regarding the item numbering “Fornecedor Respectivo”, “Cliente” and “Sequência” in the 

invoice. Furthermore, it is necessary that the printed DANFE and delivered in the receiver is the 

same as the sent file. 

The non-compliance of the documentation abovementioned shall imply in the physical return of the 

goods and the corresponding costs/expenses will be transferred to the supplier by AL (Aviso de 

Lançamento de Débito) and demerits (eSEP). 

 VDA 4913 and 4906 cover international proceedings, as they are considered adequate for having 

reception term calculated from the good shipment, over three (3) weeks. 

Please refer to MBST 35 for consultation to other specifications relating to national and/or 

international data transmission. 

The proceeding given below must be followed for international parts supply: 

2. Documentation: 

Supplier must provide the following documents to importer and/or logistics operator: 

 01 invoice original set 

 01 invoice copy 

 01 packing list original set 

 01 bill of lading original set (negotiable via) 

 01 bill of lading copy (non-negotiable via) 

 01 material origin certificate original set (e.g., Mexican suppliers); and 

 01 material origin certificate copy. 

http://www.anfavea.com.br/
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3. Invoicing Instructions 

The original invoice must be printed in supplier’s stationery and no copy, whether it is photocopy or 

carbon paper, will be allowed. Supplier must sign and stamp the original set, indicating full name of 

signatory in block letters. 

Invoice must show specification number for goods (MBBras’ part number and name in Portuguese), 

amount, unit value, total value, net and gross weight, transportation mean (air, maritime or ground) 

and applicable international terms of foreign trade (INCOTERMS).  

Shipping documentation shall be forwarded to MBBras, according to the Purchase Order and DCM 

(Material Call Document) to one of the following addresses: 

SBC - Mercedes-Benz do Brasil Ltda., Av. Alfred Jurzykowski, 562, CEP 09680-900, São Bernardo 

do Campo, São Paulo – Brazil. 

JdF – Mercedes-Benz do Brasil Ltda., BR – 040 Km 773 – Distrito Industrial II, CEP 36092-900, Juiz 

de Fora, Minas Gerais – Brazil. 

4. Logistics Operators 

The above mentioned documents must be delivered to the logistics operator in accordance with 

MBBras logistics department instruction. 

5. Miscellaneous 

Import documents must be prepared and delivered pursuant to the above mentioned instructions. 

MBBras will not be responsible for the noncompliant documents according to the instructions 

above described and, as consequence, will result in delay and extra costs to the process. In case 

MBBras incurs any cost due to supplier failure to comply with the above instruction, such cost will 

be solely borne by supplier. 
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17.19 – SUPPLY PROGRAM 

For the goods delivery, the supplier will receive, even if it is a spot-buy, the Partial Deliveries Board 

("QEP"), which will establish the conditions for the goods delivery. The QEPs will be issued in 

accordance with MBBras needs. 

The delivery confirmations are stipulated by the documents entitled "Material Call Documents" 

(“DCM”) and/or "Daily Production Program". Terms and amounts established therein must be 

strictly observed by supplier, and MBBras reserves the right to return the exceeding amounts and 

cancel delayed amounts, regardless MBBras right to recover damage arising out of delay or delivery 

shortfall. 

The Supplier will only participate in the MBBras (Milk Run) scheduled collection system through 

prior negotiation with the Purchasing and Logistics (External Transport) areas. 

For suppliers that participate in the Milk-Run, the material collected will be made upon confirmation 

of the items in the system "e-Prod" or sending "Contingency Plan". Any costs arising from 

confirmed the material volume and not delivered by the Supplier will be charged by AL (Aviso de 

Lançamento). 

The submission of the Information is made electronic transmission or by availability at Logistics 

website.  For exceptional cases the document image may be sent by e-mail. Please refer to MBST 

35 for data distance transmission. 

Supplier must urgently send to MBBras the amounts informed in fields "Delays" and "Immediate 

Need". 

The goods delivered by supplier must be deducted from the open scheduled partial deliveries. 

The partial deliveries totals comprise all returned goods and those ones that supplier has not 

replaced until de invoice until the issuing date. 

The number of months stipulated for production and acquisition of QEPs raw materials is mere 

reference to supplier, indicating the number of months  supplier can provide the goods to MBBras. 

Such reference is solely meant to allow supplier schedule raw materials purchase contingently 

required for goods production. MBBras reserves itself the right to change number informed in QEPs 

at its sole discretion and at any time. 

Any difficulty to comply with the established schedule must be informed to MBBras in writing,  no 

later than five (5) business days as of receipt. Failing the supplier to make any opposition, the 

schedule will be considered by supplier. 

DCM terms will be valid for goods pickup at times defined in accordance with the routes for 

suppliers taking part of Milk-Run process. In case the material is not available at the defined times, 

the freight costs shall be the sole responsibility of the supplier. International suppliers must comply 

with the applicable INCOTERM conditions. 
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All costs and expenses arising out of material supply failures, resulting in losses to MBBras (e.g., 

blocking of vehicles in the assembling line sequence, rework, parts supplementation of the 

assembling line, land or air transportation, hour stop, return of the material sent in excess, lack of 

the submission of the xml file and/or submission of the incomplete xml file), which supplier has 

caused must be reimbursed to MBBras. A debt notice (AL) will be issued to charge such costs and 

expenses.  
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28.15 - PACKAGING DETERMINATION AND USAGE 

1. General Provisions 

MBBras works jointly with its suppliers, using returnable packaging for domestic goods and 

disposable packaging for goods imported directly by MBBras.  

The target is to establish a continuous logistics chain, using a type of homogeneous packaging and 

take advantage of potential rationalization. Furthermore, it is possible to avoid reject generation. 

Due to handling and quality assurance requirements, it will be used standard packaging or specially 

adapted packaging for component to be supplied.  

2. Packaging Determination 

Packaging is based on component geometry and weight, daily needs, the respective flow and the 

quality assurance, compliant with MBBras pre-determined standards as provided in Annex 1 to this 

chapter. 

Packaging specifications are determined by MBBras packaging planner, jointly with supplier, 

compliant with consumption form and component storage. 

If the supplier is previously aware of any change to component, and if such change impacts on 

packaging type or content modification, supplier will contact MBBras packaging planner within 

thirty (30) days minimum prior to startup supply. 

Failure to inform in due time may imply that supplier will pay additional costs due to components’ 

transfer and administrative expenses. 

Supplier may suggest to MBBras packaging planner possible optimization measures, especially 

regarding the quantity to be packed and product quality.  

Packaging types and components quantity per package will be such to allow the direct supply at 

consumption site and to meet MBBras production schedule, according to specifications in 

“Packaging Proposal” (Annex 2 to this chapter) and effected upon completion of “FEA – Delivery 

and Approval Form” (Annex 3 to this chapter) and registered to MBBras system.  

If supplier fails to use packaging jointly determined with MBBras packaging planner, MBBras 

reserves  the right to require payment to supplier of additional costs arising out of therein (e.g. 

packaging exchange, transportation and administrative expenses). 

If the supplier of imported components have a proposal for packaging which meets the 

specifications described in MBST 30, the supplier shall present it to the imported material 

management department MBBras for review and approval, with a term of sixty (60) days before the 

commencement of supply. 
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3. Determination of Necessary Amount of Standard and Special Packages 

MBBras will establish the necessary packaging quantity for the entire packaging process, according 

to the following procedure: 

 

Packaging calculation will be made periodically for each  type of component, taking into account 

monthly needs, supply frequency, transportation, business days per month, type of packaging and 

number of components to be transported per packaging. 

The basic points taken into consideration in the packaging cycles, as specified in the Annex 4, are 

the following: 

 Stock of packaging at the supplier; 

 Packaging in circulation (empty packages) 

 Stock of packaging at MBBras 
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Additional supplier needs (e.g. for lots manufacturing, supplementary stocks or suppliers use) are 

not included to basic calculation of above mentioned needs, noting only the need of packaging to 

circulation and supply. All and any additional/exceptional needs will be established in advance with 

MBBras Packaging planner, taking this fact into consideration at the time of establishing a fixed 

amount or determining a temporary solution. 

4. Packaging Acquisition 

4.1. MBBras Models - Standard Metallic and Plastic Packaging 

As a general rule, MBBras is responsible for acquisition of this type of packaging. 

Packaging acquired by MBBras is MBBras exclusively property. 

If the supplier needs more packaging than those defined for the flow through MBBras, e.g., for its 

own production process, it will acquire them at its own expenses; however, always compliant with 

MBBras standards and consulting MBBras planners.  

4.2. MBBras Models - Special Packaging 

The special packaging must be developed and acquired in partnership with supplier and MBBras 

and ownership will be defined at the time of component order closing. Approval and 

implementation of special packaging will be always performed by MBBras planning department. 

Supplier will negotiate with MBBras procurement department the product supply price, including or 

not packaging costs (depending on packaging ownership) and the freight costs (MBBras’ plant), 

distinguishing each values. The supplier shall fully ensure the product quality at the consumption 

site, when the component will be removed from its packaging, that is, in the MBBras production line 

or in MBBras warehouse . 

Packaging and freight costs specification will facilitate a comparative analysis, e.g. Milk Run 

application. 

If the special packaging is MBBras property, supplier will comply with MBBras framework 

standards, size and construction in order to ensure the packaging modularity. Annex 1 describes 

the features. 

4.3. Packaging Owned by Supplier (Returnable Packaging) 

When defined packaging is supplier’s property, supplier will be responsible for packaging 

maintenance and the respective availability pursuant to needs and deadlines previously established  

by MBBras. 

Supplier will comply with MBBras framework standards, dimension and construction to ensure the 

packaging modularity. 
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4.3.1. Maintenance 

The packaging owner will be responsible for maintenance, that is, MBBras or supplier, as the case 

may be. Whenever the packaging is damaged, MBBras will identify the packaging using a water-

based red spray and will give notice to supplier. 

Supplier is responsible for: 

 maintenance during the term agreed upon between supplier and MBBras, and, under no 

assumption, it may be returned to MBBras without being repaired; 

 identifying packaging according to MBBras standards; 

 packaging numbering that are subject to maintenance in accordance with MBBras standards; 

 Complete and submit to MBBras responsible the time schedule with  “Planned/Performed” 

for packaging subject to maintenance  in accordance with MBBras standards. 

 

4.3.2. Consequences of non-compliance with paragraph 4.3.1. provisions 

If maintenance is not provided within the time agreed upon with MBBras, as described above, 

MBBras will be entitled to: 

 Return material to supplier, debt transportation costs to supplier, upon issuance of Debt Entry 

Notice (“AL”). The return of material will occur if the material has been delivered in packaging 

that implies substantial accident risk. 

 Charge via AL of any overflow that has occurred.  

 Perform maintenance services and charge the respective cost upon AL issuance. 

4.4. Supplier Models (Disposable Packaging) 

The use of disposable packaging is restricted to import and export, considering MBBras 

assumptions. MBBras will always prior approve the  disposable packaging. 

Supplier will negotiate with MBBras procurement department the supply price, including the 

packaging costs. It is important to point out that the supplier must fully ensure  product quality 

until packaging is opened and the quantity of parts per package previously defined by MBBras 

planner. 

5. Empty Packaging Return Management 

MBBras responsible department will return empty returnable packaging, as it controls the amount 

of incoming and outgoing packaging through  a list issued by the system. 

MBBras will destroy and discard the disposable packaging after item consumption.    
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6. Stock Central Management 

Stocks management will be performed by MBBras with every type of packaging accounted on the 

system, and it will be controlled by a list issued by the system, which indicates supplier, the type of 

packaging and the existing balance at the supplier plant. 

All packaging movements will be daily registered and such data will be forwarded to the central 

system. 

This item 6 does not apply to imported goods that use disposable packages. 

7. Inventory Management 

Supplier will perform the inventory of all packaging kept under its responsibility that are involved in 

the flow of supplies with MBBras, regardless of the ownership of packaging from supplier or 

MBBras. 

Inventory should be carried out monthly and its results must be provided to MBBras in the first 

week of subsequence month. 

In case of differences between MBBras accounting balance and physical supplier balance, supplier 

will have thirty calendar days to confirm the packaging remittance thought documentation 

approved by MBBras (examples: invoice, bill of lading, etc). After this period, MBBras will be entitled 

to invoice supplier for the packaging replacement costs.  

If necessary, MBBras will previously schedule visits to supplier to settle packaging outstanding 

balance.  

Item 7 does not apply to imported goods that use disposable Packaging. 
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ANNEX 1 – PACKAGING STANDARDIZATION 
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ANNEX 1 – PACKAGING STANDARDIZATION 
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ANNEX 1 – PACKAGING STANDARDIZATION 
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ANNEX 2 – PACKAGING PROPOSAL 

 

DATA 
 

Part Supplier 
Number  Name  

Name  Address  
Storeroom  Package 

Resp.  
 

Weight ( kg)  Telephone  
Dimensions ( 
mm ) 

Ø      C          
L 

       A Fax  

 x  x  x  E-mail  

 
PACKAGE DESCRIPTION  

Package Type Load Closing 
  Standard Plastic Box R-

KLT                                                 

   Plastic Belt                                                

  Special Plastic Box                                                    Cramped  

  Paperboard Box                                                  Thermowelded  

  Plastic Bag                                                    Adhered  

  Ingots                                                    Plastic Lid  

  Others ( Specify )     Others ( 

Specify )   

 

Package Sizing Package Availability 
Outer Dimmensions (mm)                                                  Returnable  With Identification (Name and Logo) 
Amount of parts per package                                                    Without Identification 
Empty package weight (kg)                                                 

Disposable 

Note: 

Package weight + part (kg)   

Package with separators                                                  
Amount of package for the 
process                                                 

 
Price of unitary package (R$)  

 MECHANIZED PACKAGE DESCRIPTION 
Package Type Loading Closing 

  Standard Metallic Package                                                    Plastic Belt                                                

  Special Metallic Package                                                   Metal Belt  

  Plastic Container                                                    PVC Film  

  Wire Basket                                                    Cover  

  Charts                                                 Cover for Pallet  

 Pallet for packages KLT                                                    Others ( 

Specify ) 

 

  Others ( 

Specify ) 

  

Package Sizing Package Availability 
Outer Dimmensions (mm)                                                  Returnable  With identification - Name and 

Logotype Amount of parts per package                                                    Without identification 
Empty package weight (kg)                                                 Designed to be 

stacked 
  

2 

  3     
Package weight + part (kg)  Minimum inner dimmensions 

for stacking fork insertion  
(mm)  

Width 600 

Package with separators                                                  Height 90 

Amount of package for the 
process                                                 

 Nº of inlets for stacking   2 

Sides 

  4 Sides 
Price of unitary package (R$)  

  
PACKAGE OWNERSHIP 

    Mercedes Benz do Brasil     Supplier 
 

SEGMENTATION EVALUATION 
Package Development Storeroom Production QDA - QDV 
Responsible :  Responsible :  Responsible :  Responsible :  
Telephone : Área :  Area :  Area :  
Email : Telephone :  Telephone :  Telephone :  
Date : Date :  Date :  Date :  
Approved    

 

Not Approved  

 

Approved   

 

Not Approved     

 

Approved  

 

Not Approved  

 

Approved  

 

Not Approved   
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Embalagem Planejador Data

Dados do solicitante:

C.C.

Aplicação da Embalagem

Descrição Quant. Embalagens em circulação

Check points: ATENDE NÃO APLICÁVEL

P/L 1

P 2

P 3

PL 4

L/Q 5

Q 6

STATUS

Aprovação: Produção Logistica Embalagem .
Nome Nome

Área

Assinatura Assinatura

Nome Nome

Área

Assinatura Assinatura

Nome

Assinatura

Área Área

Área 

Assinatura

Área

Nº das Peças

Teste de trajeto

Adaptação da embalagem no posto de trabalho

Posição da peça na embalagem x posição de montagem 

FEA - Ficha de Entrega e Aprovação de Embalagem Especial
TLL - RECEBIMENTO, TRANSPORTES & EMBALAGENS MBBRAS

3.2.2 Prevenção de Falhas

Nome

PROBLEMAS APONTADOS PRAZO

NÃO ATENDE

AÇÃO

Garantia de qualidade da peça

Atende peça sequenciada

Segurança e Ergonomia

Nº FEA

Ramal

Nome

Área

x APROVADO REPROVADO

Nova embalagem

Modificação

Legenda:           P = Produção              PL = Planejamento fábrica               L=Logística               Q= Qualidade

ANNEX 3 –PACKAGING DELIVERY AND APPROVAL FORM  
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ANNEX 4 – PACKAGING CYCLE 

 

 

 

 

 

 

 



Mercedes-Benz Special Terms  Logistics 

30.11 

2017 

 

1 

30.11 - GENERAL PACKAGING REGULATION 

1. General Provisions 

Packing rules or regulation apply to all suppliers at MBBras plant in in São Bernardo do Campo and 

Juiz de Fora. It is intended to guide and assist the development and specification of components 

packaging to meet MBBras production system needs. 

To allow MBBras objectives are met, packing planning and development will take into account 

product movement as of production up to  application to MBBras warehouses, supermarkets, 

and/or production lines. 

The use of the proper packing, besides ensuring product quality, safety, and ergonomics, it will 

ensure production flexibility, transport rationalizing   and loading and unloading time optimization, 

moreover environmental protection and profitability to the logistic process. 

MBBras complies with -–jointly with suppliers - economic targets relating waste management as 

provided in the applicable legislation and establishes the following environmental priorities: 

� Reduction: Limitation to the strictly necessary level regarding weight and volume of goods 

transportation (resources protection and reduction of transportation volume); 

� Reutilization: Usage and permanent improvement of reusable packing, made out of recycle 

materials.  

� Recycling: Use of recyclable, non-contaminant materials for all packing types. Reutilization, as 

close as possible to removal area in order to avoid high transportation expenses. 

2. Differentiation of Packing Types 

Consideration the logistics chain, as of supplier location to the area of components utilization, the 

following packing types will be used, and, in principle, supplier is responsible for delivered material 

quality. 

Basically, two kinds of packing may be used, returnable and disposable (import and export). The 

model choice (standard plastic, standard metal or special) depends on economic and environmental 

feasibility study, which MBBras will  perform jointly with supplier for each case, considering various 

factors, such as: initial cost, packing construction easiness,   transportation costs, standardization, 

useful life, geographical location, volume, handling costs, cleaning, environmental concern, product 

protection, administrative costs, inventory management, ergonomics, safety, and quality. 

2.1. Features  

� Components will be packed in such a way as to avoid damages during transportation, thus, 

assuring quality. 

� Components will be protected against oxidation and risks, especially trim parts, whenever 

necessary with a product that can be easily removed without use of sharp objects that 
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generate the minimum waste possible, using the resources provided by MBBras (packing 

planned for each item).  

� Components will be protected from humidity and dirty. 

� Components will be supplied to MBBras utilization premises. 

� Packing must contain only one kind of part or kit. 

� Packing will allow easy access to components, compliant with ergonomics and safety 

principle. 

� Packing will comply with dimensional standards pre-defined by MBBras. 

� Packing will be closing with plastic tape (if necessary) in order to avoid opening accidents. 

� Packing will be identified according to MBBras standard. 

� Packing will meet criteria for loading/unloading and consumption point supply.  

� Packing will contain supplier name and/or logotype, when specified by MBBras. 

� MBBras will not accept improvised packages. 

� Supplier damaged packing will be immediately excluded, and maintenance will be supplier 

responsibility. 

� Packing will comply with MBBras standardization in order to render possible transportation, 

stacking, and safe and optimized storage. 

� Goods must be identified on packing with label including MBBras item number, item name, 

number of components, supplier name, date, unload site, gross weight, packing code, volume 

number, number  of volumes that comprise the load, and DCM (Material Call Document) 

number,  when requested. 

 

3. Returnable Packing Use 

Returnable packing is expected to be used for a long period, under perfect use conditions, being 

possible to include returnable accessories or not, such as separators, trays, partitions, etc. 

MBBras uses returnable multipurpose packing and it considers non-returnable ones as an 

exception.  

The provision related to the use of the MBBras packing is established in the chapter MBST 28. 

Empty returnable packing will be delivered to supplier under perfect functional conditions. 

Supplier, at its sole account, will set forth and comply with  different cleaning specifications and 

packing requirements compliant with specific components they are meant to.  

When it comes to special packing, special structures and auxiliary items of returnable packing, 

supplier will be responsible for control and maintenance of  cleaning level that has been 

established. 
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3.1. Returnable packing 

� Standard Metallic; 

� Special Metallic and Plastic Packing;  

� Pallets and Standard Covers (plastic); 

� Standard Plastic Boxes.  

 

4. Disposable Packing Use 

4.1. Authorized Materials 

It must be used non-contaminant reusable materials that may be fully accepted in full for recycling 

for all disposable packing. 

Due to the logistics cost required for separation and collection of classified and non-mixed 

materials and in order to ensure reutilization, MBBras only authorizes the use of few materials. The 

table below describes all authorized materials for disposable packing and packing auxiliary means – 

thus, excluding valuable reusable materials. 

Class Authorized Material Example of Non-Authorized Materials 

Paperboard 
Paper and paperboard free of harmful 

substances for the production of paper 

Paper and paperboard with coating or glue 

that is not soluble in water 

Paper protector 

against corrosion 

VCI Papers proven recyclable together 

with the paper/ paperboard (VCI: 

Volatile corrosion inhibitor) 

Paper with mixes not recyclable, 

impregnated with baths not allowed (e.g. 

bitumen, oil, paraffined paper) 

Plastic (if 

possible with 

natural colors) 

Parts with form: PE (Polyethylene), PP 

Plastics mix, rubber composites, sheets 

comprised of plastic and metal, sheets 

with incompatible impregnation 

(Polypropylene) 

Protective covers: PE 

Sheets: PE with maximum of 5% of 

printed surface (also sheets with air 

bubbles) 

Foams: PE, PP, PS (Polystyrene) 

Tapes for bandages: PP (nigro) 

VCI Foams: 

VCI Chips 

Metals 
Steel, also galvanized or painted, 

aluminum. 
Tinned metals (e.g. can) 

Wood 
Plywood and solid non-impregnated 

wood, wood wool. 

Agglomerate board, coated wood or 

graphite 

Textile 
Cellulose fiber (cotton, sisal and hemp, 

among others) 
Waxed ropes 
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Glass 

Only when absolutely necessary due to 

chemical compatibility with the packed 

product 

Glass wool 

Minerals 
Activated clay, perlite, silica gel, 

vermiculite. 
(Note: not in form of fibers) 

 

5. Exceptional regulation 

In case specific packing requirements demand the use of materials that conflict with standard, 

MBBras and supplier will solve the matter under common agreement. For productive material, 

please contact the packing planner at MBBras Central Logistics. 

Deviations relating to packing will only be allowed upon exceptional prior authorization, in writing. 

6. Contacts 

MBBras Packing Planning: 

� Marina Sordi (Manager): (11) 4173 - 7853 

� Silvano Melo (Planner): (11) 4173 – 0390 

� Alex Abreu (Planner): (11) 4173 – 8151 

� Leandro Bovi (Planner): (11) 4173 – 7847 

� Rodrigo Silva (Planner): (11) 4173 – 7878 

� Jose Cavalcanti (Planner): (11) 4173 – 6502 

� Jose Paulo Lino Junior (Planner): (11) 4173 - 0390 
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35.12 –ELECTRONIC DATA INTERCHANGE (EDI) COMMUNICATION 

1. General Provisions 

The following ANFAVEA – RND (National Data Network) communication protocols are standard for 

supplies in Brazil: 

 RND 001 Delivery Schedule 

 RND 002 Daily Delivery Schedule 

 RND 003 Delayed Part / Material  

 XML NFe 

 XML  Logistics supplement (B2B) 

 RND 005 Delayed Part / Material  

 RND 012 Electronic Kanban 

 RND 018 JIS (Just in Sequence) Program 

 RND 026 Kanban Call Confirmation / Acceptance 

 

For foreign supplies, MBBras reception plant and supplier will agree on a  case by case basis, the 

applicable procedure based on standards described below (e.g. the message standard to be used). 

Due to the increasing communication needs for commercial processes and rationalization projects, 

it became a major goal for the international automobile industry to simplify data transmission with 

regard to supply processes. 

Data transmission corresponds to the last MBBras technical step and offers provenly effective 

instrument for information transmission. 

For such reason, supplier must create the required conditions to allow the communication with 

MBBras via the Data transmission system and use it accordingly. 

The following types of message are used for communication with the international industry at 

MBBras plants: 

 VDA 4905 Data transmission of supply requests; 

 VDA 4906 Invoice data transmission (just for suppliers previously indicated by Daimler AG); 

and 

 VDA 4913 Data transmission of reception and transportation vouchers. 

 

2. Data Interchange Quality Control  

It is essential that t supply fully matches EDI message content to ensure the logistic processes 

security. 
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Failure to receive the bill of lading or its receipt with any error rendering the use impossible, will 

entitle MBBras to refuse the receipt of goods until the files are properly delivered, safeguarding the 

right to be reimbursed for  any additional expense incurred due to lack of bill of lading, under 

conditions MBBras may appropriately set forth and possible interruption of production line  

Regardless the tool supplier uses to send the bill of lading. If MBBras does not receive the file, 

supplier will be required to send the TXT file by e-mail or other data transfer mean, as per request 

sent, subject to penalties provided in the paragraph above.  

3. Communication via Logistics website (WEBEDI) 

As alternative to EDI process, MBBras offers Extranet use to suppliers. The supplier that elects this 

communication mean will request MBBras logistic department to be registered to the service. 

MBBras will provide the supplier the access validation certificate, the identification code and 

password.  

Data will be available for download compliant with ANFAVEA standard. 
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40.01 – IMPORTED PARTS INDUSTRIALIZATION REMITTAL 

1.  General Provisions 

This chapter describes the requirements for the imported material triangulation process. 

2. Logistic Process 

Remittance to industrialization will always comply with the number of parts informed in the label of 
imported box. The flow of invoices issuance, remittance of items, industrialization, and supplier 
invoicing will comply with such number. 

The exact number informed in the package must be returned to MBBras, and no company material 
must remain at the supplier stock. 

Supply of returnable packages as well as packaging after industrialization to return parts to MBBras is 
the responsibility of the Logistics MBBras. 

3. Receipt and remittance of supplier-processed- material 

Supplier must check the number of boxes upon receipt of material. 

In case there is no deviation in the number of boxes, it carries out the industrialization process and 

then sends the material in the renewable packages supplied by MBBras, in accordance with parts pre-

packing instructions in the respective packages. 

MBBras operating logistics and supplier will comply with the legal term to return the goods in question. 

Supplier will invoice the exact number of parts listed in original MBBras invoice. 

4. Management of Delivery Deviations and Supplier Claims 

In case supplier finds any deviation in the number of boxes, or the kind of parts sent, it  must send an 

e-mail message and photos to the Import and Export Logistics manager, and copy to the person 

responsible for the Operating Logistics, reporting the deviations detected and immediately refusing the 

material and the respective invoice. Except when the number is exceeded, the Import and Export 

Logistics dept. will issue a supplementary invoice referring to the invoice that accompanied the 

material to settle the deviation. 
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5. Destination of waste at suppliers in charge of imported material industrialization 

The supplier receives the imported material to be industrialized in wooden boxes and/or cartoon 

boxes, received with MBBras imported items. 

Destination of imported packages used to return the industrialized material no longer used will be 

determined by MBBras Quality and Environment Dept.  
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13.11 – SAMPLE DEVELOPMENT AND HOMOLOGATION//PRODUCTION PROCESS 

AND PRODUCT RELEASE – EMPB/PPF 

1. General Provisions 

Compliant with ISO/TS 16949 and MBBras specific requirements, supplier will submit MBBras a 
request for product and product production process prior approval, according to VDA 2 
requirements (most recent version). 

Also, in accordance with ISO / TS 16949 - the requirement 5.5.21- Customer Representative - the 
vendor must designate and maintain trained personnel with responsibility for ensuring the specific 
requirements MBBras, considering the entire contents of this document. 

 

2. Application 

This MBST chapter is applicable to the following situations: new product development, product 
change, production process modification, change of production site, transfer, replacement and 
reform of the tooling; relating to item inactive for over a year, discrepancy correction, change of 
sub-supplier and/or other situations that MBBras deems necessary to resubmit the sample 
approval process EMPB/PPF (First Sample Examination Report / Release of the Production and 
Product Process). 

 

3. Sample Submittal Process 

The sample submittal process is divided into two phases, according to figure 1 below. 

At the first phase (EMPB – ErstMusterPrüfBericht – First Sample Exam Report), supplier provides 
initial samples in final production means, number of parts and required documents, according to 
term requested and established in Sample Requirements (Annex 1 to this chapter). 

After EMPB homologation, as informed to supplier via report and inserted in Portal eSEP++, MBBras 
quality, logistics and supplier management at SBC (aggregates, trucks, bus) and at Juiz de Fora are 
authorized to perform the part supply. 

The PPF (Production Process and Product Release) can occur while the approval of EMPB, when on 
this occasion is possible to manufacture representative lots of the amount contracted. The final 
adoption of the PPF will only occur after EMPB approval on MBBras laboratory. Where the EMPB is 
performed, however it is not possible to manufacture representative batches for performing the 
PPF; it will be performed after 3 months of SoP. For spare parts should be considered the first two 
lots provided. 

The performance test of product quality for approval of PPF is followed by supplier quality manager, 
customer representative (MBBras) and responsible for developing the product sample process.  
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Figure 1: Example for a new product release with Quality Gates (QG) 

 

4. Checking of Suppliers 

Upon purchase order confirmation or the LOI (Letter of Intent) was agreed between MBBras and 
supplier or other contractual document, supplier will be required, upon request of MBBras suppliers 
quality  department at SBC (aggregates, trucks and bus), Juiz de Fora and Campinas, provide the 
following information: data on contact person, technical subsidies, terms, tools and test means, 
process capability, sub-suppliers, samples presentation and requirements for processes submittal 
described in the Sample Requirements form (Annex 1 to this chapter). 

The follow-up of product development in the supplier made by MBBras will be carried out in 
accordance with the risk classification (“A”- high risk, “B” – medium risk, and “C” - low risk). 

 

5. Samples Submittal Planning 

Supplier must have an advanced quality planning (APQP or equivalent methodology), following all 
phases as of design up to product release for series production. Supplier must further use a time 
schedule for each activity (process flow, FMEA, control plan, tooling, pilot run,  PP/PPK or CP/CPK 
process performance, MSA measurement study, samples presentation, etc.), according to item 5.1 
table (Retention Requirements and Submission Levels). 

All planned activities are agreed between MBBras and supplier and documented on  development 
time schedule, will be followed by MBBras supplier quality manager, customer representative 
(MBBras) 

 

5.1 Retention Requirements and Submission Levels 

Retention requirements and submission levels determine which documents, reports, notes and 
samples, if applicable, will be forwarded to MBBras for the production process and product release, 
as well as inform if inspection of supplier support data is required 
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Requirements for Submission – VDA 2 
Submission Level 

1 2 3 

01: Dimensional Test X X X 

02: Functional Test V V V 

03: Materials Test X X X 

04: Tactile Test V V V 

05: Acoustic Test V V V 

06: Smell Test V V V 

07: Appearance Test V V V 

08: Test for Superficial Treatment V V V 

09. Electromagnetic Compatibility Test (EMC) V V V 

10: Reliability Test V V V 

11: Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) of Project V V V 

12: Release of Project V V V 

13: Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) of Process X* X* X* 

14: Diagram of Project Flow X* X* X* 

15: Production Control Plan X* X* X* 

16: Verification of Process Capability X* X* X* 

17: List of means of measurement and tests equipments  X* X* X* 

18: Examination and Analysis of Measurement System  X* X* X* 

19: Checklist of DS/DZ security characteristic V V V 

20: List of Material Data / IMDS X X X 

21: Means of Transportation / Packages  V V V 

22: Certificates X X X 

23: Approval of Process (PPF) Z Z Z 

24: Others V V V 

25: Resumé of Part1  X X X 

26: List of Component Parts and Sub-suppliers V V V 

27: Assemblility Z Z Z 

Legend:     

X     Requirement for the respective level of submission, submitted to MMBras 

X*   Requirement for the respective level of submission, for the analysis of MBBras supplier quality management, the documents remain at 
supplier 

V     Requirement to be agreed with the client in individual cases 

Z     Requirement performed by client 

NA   Non applicable Requirement 
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5.1.1 Submission Levels according to VDA2 rule: 

 

5.1.1.1 Submission Level 1/Risk “C”: 

� known supplier, no problems in the sample development process and series production; 
� product with a simple manufacture level, simple modification; 
� Products families; a number of lots is analyzed according to levels 2 and 3; others lots 

number analyzed according to level 1.  
 

5.1.1.2 Submission Level 2/Risk “B”: 

� new supplier; 
� quality problems related to known suppliers; 
� New production process (new products). 
 

5.1.1.3 Submission Level 3 / Risk “A”: 

� new production process; 
� complex products, products difficult manufacturing level, difficult production process;  
� Items with DS/DZ safety items. 

 

6. Terms for Initial Samples Submission 

MBBras will agree with supplier, for each developed product, the date for samples presentation, 
which must be complied with to prevent delay of project development phases. 

 

6.1. Penalty for the delays and disapproval of the samples 

Supplier, after receiving the purchase order/tooling, shall ensure the compliance with the 
submission term/sample approval in the terms and modes agreed with the MBBras’ supplier 
management representative, aiming to not compromise the project development phase. If supplier 
does not comply with the agreed terms to the submission of samples and/or does not obtain the 
approval of the sample, MBBras shall charge a delay (non-compensatory) penalty of R$ 3.000,00 
(three thousand reais) and supplier will receive a notice in this sense. Such penalty will be 
automatically and individually applied by delay abd/or disapproval of any sample and the collection 
will be made by AL (debit note) 

 

6.2. Release of the supply with EMPB Conditional Approval  

If it is necessary and possible the release if the supply with Conditional Approval of EMPB, the 

following proceeding shall be adopted: 
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6.2.1 Delay of submission or disapproval by supplier’s responsibility: 

A. MBBras representative shall evaluate the process and define together with the supplier the 

criteria for the quality of the inspection process (records), according to the need and 

criticality of the feature under deviation. The characteristics under deviations should be 

clearly defined and recorded in the EMPB documents and then, set a date for re-submission 

of this same process without the initial deviation for final approval. 

B. Controlled Shipment level 1 with measuring of 100% of the disapproved characteristics to 

be executed outside the productive process and by a third party entity until the 

implemented of the corrective action; 

C.  MBBras’ representative shall verify, and, if the case, approve the process/plan of the 

supplier controlled shipment and shall perform an evaluation audit regarding the data 

obtained from the inspection process (records) during its execution; as well the corrective 

actions adopted in order to eliminate the non-conformity; the ending of the level 2 

controlled shipment regime will occur only after the approval of the corrective action by 

MBBras’ representative; 

D. In case of repeated failure and/or delay on the submission of the sample, supplier will be 

classified under Level 2 controlled shipment and in the level escalation rule according to 

MBST 14. 

6.2.2 Delay of submission or disapproval by MBBras’ responsibility: 

A. MBBras representative shall evaluate the process and define together with the supplier the 

criteria for the quality of the inspection process (records), according to the need and 

criticality of the feature under deviation. The characteristics under deviations should be 

clearly defined and recorded in the EMPB documents and then set a date for re-

submission of this same process without the deviation under acceptance for final 

approval. 

7. PSM – Project Management / PSV – Series Preparation 

For products classified as high risl “A” (Level 3), the PSM (Project Management Preventive/PSM  
(Series Preparation)  is applicable , to monitor all quality and logistics activities during products 
development phase. 

All PSV/PSM activities must be followed up, upon activity maturity level measuring, analysis and 
action plans to meet Quality Gate (QG) deadlines. 

Note: When the process is designated the application of PSM / PSV the supplier shall include in its 
development schedule the list of activities below. The objective is to reconcile the APQP deadlines 
of the part as the project milestones (Vehicle, Aggregate or Sets). 
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Max. Tool Build Time: Variable Description  

Project timeline  30 30 Days after LOI 

Technical specifications content incl. 
reliability targets  

 Start: same as LOI  

90 End: 90 days after start 

Commissioning development services 
 

  

Design FMEA 90 90 days after design release E for maturity level C 

Test plans coordinated between MB and 
supplier  

30 Start:30  days before end of specification 

  60 End: 60 days after start 

Design release "E" for maturity level C 
 

  

Production and logistics concept  30 30 days after design release E (C-samples) 

Requirement specifications for special 
container have been drawn up  

60 60 days after production and logistics concept 

Maturity Level C Workshop 28 28 days before delivery of C-samples  

Delivery of C-samples 
 

  

Design release "P" for maturity level D 
 

  

Process FMEA 30 30 days after desing release P 

Sub-suppliers are known and selected  14 14days after series commissioning 

Ordering for long lead tools 
 Start: End date minus max. tool build time 

14 End:14 days before first parts out of tool 

Series commissioning  Same date as start for ordering long lead tools 

First parts out of tool are available 
 

  

Maturity Level D1 Workshop 30 30 days after first parts out of tool 

Commissioning of the production equipment 
and 

 

Start: End date minus max. tool build time   

  

machines 28 End:28 days before delivery of initial samples 

Parts for pre-series vehicles/aggregates    

Initial sample approval for purchased parts  14 14 days before delivery of initial samples 

Delivery of initial samples (D-samples) 
 

  

Tryout 1 at supplier 20 20 days before Tryout 1 

Tryout 1 at Daimler 
 

  

Process acceptance/release 
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8. Safety Characteristics DS/DZ Products 

For products with DS/DZ safety characteristics, MBBras supplier quality management department 
will complete the “Check List – DS/DZ Safety Characteristics Assurance” form, which will be 
delivered to MBBras quality, material and process department jointly with other sample process 
submission requirements, and MBBras will keep in file as support document that DS/DZ safety 
characteristics in the sample process homologation were duly carried out. 

 

9. Samples Identification 

Samples must be identified by the following information: 

� ZGS: level of item engineering modification 
� Q-stand: level of part modification in the process 
� Sequential Number: identification corresponding to examination reports (e.g. part 1, part 2, 

part 3, etc.). 
� Multiple production means (if applicable): number of cavities, tooling, others. 
 

10. Reasons for EMPB/PPF Submittal and Notice to MBBras Departments 

Notice of any change to product or process must be given to MBBras supplier quality management 
which will prior and expressly authorize the modification; regardless it is patented and/or Black Box 
product.  

All the changes performed to product and process also need to be registered to part history, Q-
Stand (level of part modification in the process) and ZGS (level of item engineering modification), 
starting up a new approval process for product and/or process (EMPB/PPF). 

Unless otherwise agreed upon between supplier and MBBras, supplier will proceed according to the 
following matrix: 

 

Reasons for 

 submission 

Execution 
EMPB/PPF 

Information to 

Purchasing 

Department 

Information to 

Logistics 

Department 

New parts √   

Product change √   

Change of the production process √   

Change of the manufacturing site √ √ √ 

Change of the Testing Process √   

Change of the production layout √   

Long term production interruption for more than 
12 months 

√   
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*Use of new, changed, repaired, transferred, 
and replaced tools 

√ √ √ 

Change of its supplier (Tier 2). In the case of  
par ts w ith  special  characteristics (DS, DZ) 
the above-mentioned obligation extends to the 
supplier responsible for such characteristic 

√   

Changes of the parts purchased by the supplier √   

Correction of discrepancy √   

 

* For this submission reason the supplier must prove that the negotiations described in 

MBST 31 have been fulfilled. 

11. Samples and Sampling Complementary Documents Examination 

Party History must also be prepared in addition to documents and records agreed on the sample 
requirement (Annex 2 to this chapter). 

If MBBras deems necessary, it may perform internal material and dimensional tests at random 
samples in order to confirm supplier results.  Assembling and operation tests may also be 
performed for the component, when applicable. 

 

12. Process Capacity Evidence 

Procedures to determine process capacity must be carried out pursuant to the the most recent 

version of VDA 2 standard. Supplier must evidence examination modes and previously defined 

process capacity indexes for critical characteristics of product and process, and presented to 

MBBras. 

Basically, the following requirements on the process performance apply: 

Instable processes - Initial process capacity PP/Ppk ≥ 1.67; and 

Stable processes - Long term process capacity Cp/Cpk ≥ 1.33. 

 
12.1 – Process Capacity Evidence for Items with Safety Characteristics DS/DZ 

� The following process performance requirements are demanded for items with 

especial safety characteristics DS/DZ: 

� Machine capacity CMk ³ 2.,0 

� Process capacity Cp/Cpk ³ 1.67 
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Until capacities are evidenced to MBBras, controlled and monitored by statistical processes (CEP), 

characteristics must ensure by 100% control. 

If a special safety characteristic cannot be demonstrated by process capacity Cpk, such as for 

example: special processes (welding, thermal treatment, tensile strength, etc.), evidence will be 

made through control and monitoring of relevant process parameters. 

13. Insertion of the portal Submission Requirements eSEP + + 

 
Before documents and samples are sent or delivered, supplier must enter toportal eSEP + + all 
submittal requirements in RA(Requirements Sample - Annex 1), which must be submitted and 
entered into portal eSEP + + are identified in RA with the letter "X" 

 

14. Initial Samples Submittal 

Initial samples will be submitted to MBBras followed by the respective invoice – free of charge, 
stating “SAMPLES FOR TESTS”, on the invoice body, in the amount informed by MBBras supplier 
quality manager and prescribed in sample requirement. When MBBras requests extra test body or 
extra components the items will be submitted jointly with the initial samples. 

Sample parts will be identified according to item 9 of this chapter (samples identification) and 
sample lot (parts, test bodies and extra components) identified with the tag "sample parts", in 
accordance with Annex 3 template. 

Concurrently with parts submission, documentation that constitutes the sampling process 
(EMPB/PPF) will be submitted to MBBras supplier quality management department at SBC and Juiz 
de Fora . 

 

15. Filling Time of EMPB/PPF Process Documentation of Safety Characteristics Items 

(DS/DZ)  

After discontinuation of series production, supplier will keep EMPB/PPF process documentation in 
file 15 years and promptly presented when requested. 

Longer periods may be established for commercial vehicles (up to 35 years limit as of start 
production). 

 

16. Consequences of MBST breach 

In case of breach of any of the provisions and specifications contained herein, or if sample 
presentation has no satisfactory result, supplier shall be responsible for all costs and expenses 
incurred by MBBras as a result of such fact.  
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ANNEX 1 – SAMPLE REQUIREMENTS 

 

Mercedes Benz do Brasil Sample Requirements 
EMPB Nº 

Date:         /        / 

Supplier Contact Submission Level     1            2          3  

High Risk Classification           � A    � A1                         Medium Risk � B � B1                                    Low Risk   � C Q-Stand 

Parts Nº Drawing Nº Drawing Date                   /            /        Parts ZGS 

Denomination Sample Deadline (Term)      /       /       

Sample Reason PSV     � Yes     � No 

Parts quantity for MBBras analysis and tests Pilot lot � Yes     � No     Lot Quantity 

Item for Test       � Yes     � No Specifications Spare Component � Yes     � No 

Specification Quantity Special Packing � Yes     � No 

Special Feature DS/DZ       � Yes     � No DS/DZ features check list is attached to the sample process            � Yes     � No 

Sample Weight KG (e.g. 2,525) It is mandatory on the cover of the EMPB report DPVQ field complaint � Yes     � No 

Requirements for Submission – VDA 2 
Level Submission 

1 2 3 

01: Dimensional Test X X X 

02: Functional Test V V V 

03: Materials Test X X X 

04: Tactile Test V V V 

05: Acoustic Test V V V 

06: Smell Test V V V 

07: Appearance Test V V V 

08: Test for Superficial Treatment V V V 

09. Electromagnetic Compatibility Test (EMC) V V V 

10: Reliability Test V V V 

11: Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) of Project V V V 

12: Release of Project V V V 

13: Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) of Process X* X* X* 

14: Diagram of Project Flow X* X* X* 

15: Production Control Plan X* X* X* 

16: Verification of Process Capability X* X* X* 

17: List of means of measurement and tests equipments  X* X* X* 

18: Examination and Analysis of Measurement System  X* X* X* 

19: Checklist of DS/DZ security characteristic V V V 

20: List of Material Data / IMDS X X X 

21: Means of Transportation / Packages  V V V 

22: Certificates X X X 

23: Approval of Process (PPF) Z Z Z 

24: Others V V V 

25: Resumé of Part  X X X 

26: List of Component Parts and Sub-suppliers V V V 

27: Assemblility Z Z Z 

Legend:     

X     Requirement for the respective level of submission, submitted to MMBras 

�x �x �x
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X*   Requirement for the respective level of submission, for the analysis of GF/GFQ, the documents remain at supplier 

V     Requirement to be agreed with the client in individual cases 

Z     Requirement performed by client 

NA   Non applicable Requirement 

 

Supplier representative: ________________________________________________________________________________________________ 

MBBras representative: ________________________________________________________________________________________________ 

 

Date:              /            / 
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ANNEX 2 – RESUMÉ OF THE PART   

 

Mercedes Benz do Brasil 

Resumé of the Part 

Documentation regarding the Changing of Product and 
Process 

 

Supplier: Denomination: 

Part Nº (Supplier): Part Nº (MBBras): 

Item Changing Description 
Process/Project Sample? Number 

EMPB 
MBBras Signature/Date 

Q-Stand ZGS Yes No 
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ANNEX 3 – SAMPLE IDENTIFICATION TAG 

This pattern of identification is conditioned upon the size and volume of the sample, 
so other convenient or necessary conditions for labeling for labeling may be agreed 
with the MBBras representative.        
  

SAMPLE PARTS 
 

Part Number: Name: EMPB Nº:  ZGS: Q-Stand Amount Submitted: 

Material Forwarding at MBBras 

Name: Site Initials: Extension Line: 

Supplier data 

Supplier: Name: Sector: Date / Check: 
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14.11 – QUALITY ASSURANCE – QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 

1. Quality Assurance System Application 

To ensure flawless and constant product quality, supplier will have a quality management  system in 
place in accordance with  ISO/TS 16949 most recent version and document “Specific Mercedes-
Benz do Brasil Ltda. Client Requirements”, available at (www.mercedes-benz.com.br). 

The valid ISO TS 16949 certification must be inserted and updated in the CERTUS system through 

the Daimler Supplier Portal through the link: https://pace.supplier.daimler.com/certus 

 

2. Technical Audits/Production Capacity Inspection 

MBBras is entitled to audit and assess supplier quality system or have a third party to audit and 
assess that system. It may be carried out through process, system or product auditing techniques 
during supplier business hours, following prior communication from MBBras. As part of the quality 
assurance system, MBBras may also assess sub-suppliers dully accompanied by a technical 
representative designated by supplier. 

Supplier represents to be willing to support MBBras in identifying sub-supplier structure weak 
points. Supplier will be responsible for weak point’s Optimization; however, MBBras may demand to 
participate of the process. 

Upon MBBras request, supplier will submit its manufacture process to MBBras Production 
Capability Evaluation, in order to identify potential process or quality issues. .The evaluation has a 
preventive character, when applied during the development of new products, or corrective when 
applied during the production phase as a result of capability or quality issues of supplied products. 

3. Technical and Scientific State-of-the-art  

The supplier must ensure that his deliveries and services match the technical and scientific 
technology. 

If the supplier is (jointly) responsible for the development of products and / or services provided, it 
should assess the relevance of those goods or services in terms of safety or certification in order to 
observe the results of these assessments in all documentation, technical drawings and other 
documentary materials. 

The supplier is additionally obliged to use DAIMLER denominations in their technical documents, 
drawings and other documents which are made available to DAIMLER. 

This identification must proceed appropriately in other documentation. The supplier is obliged to 
implement the measures derived from the identification in current production and store the 
corresponding checks. 
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4. Zero Failure Strategy 

Within the quality assurance concept, supplier will provide products free of defects to MBBras. 

Supplier will immediately inform MBBras as soon as it detects problems that might compromise the 
compliance with Zero Failure target. 

The supplier shall undertake to work proactively with MBBras to avoid problems and delays related 
to Quality and Logistics, both in the development phase and in the production phase of the series - 
in accordance with the terms of the Purchasing agreement. This also includes proactive completion 
of the required maturity level, according to the project planning schedule, described in item 4.3 
below. 

Quality-related processes will be agreed upon with the Supplier, based on the VDA standard 
entitled "Validation of Maturity Level of New Parts" (VDA-RGA) as described in this MBST. The 
supplier must be in compliance with these processes throughout the project or series. 

4.1. Escalation Methodology Q-H:ELP  

Q-H:ELP (German abbreviation for "Quality Challenges: Recognition, Resolution and Prevention") is 
a scaling model that is used in case of recurring or prolonged problems with quality, logistics and 
development. Vendor performance is continuously measured through KPI's (quality and logistics), 
and the results are made available on the EBSC (External Balanced Score Card) website at 
http://daimler.covisint.com. If KPIs are not met, Q-H:ELP is triggered and the Supplier is subject to 
the escalation level as described below. 

From the inefficiency found, additional measures will be agreed with the Supplier, based on a Q-
H:ELP meeting, in which improvement goals and action plans will be established and filed, 
according to the established level of scheduling in this chapter. 

4.2 Costs Related to Q-H:ELP Process 

If any of the following situations (a) - (c) resort to: 

(a) Problems related to quality, logistics or development; or 

(b) Negative result of a Vendor VDA-RGA assessment; or 

(c) If the supplier does not comply with the additional requirements defined in item 4.3 below 

 

and if MBBras visits to the Supplier to track the activities (in order to ensure or allow deliveries due) 
generate costs and expenses, those shall be reimbursed to MBBras by the Supplier.  

The costs and expenses resulting from the Q-H:ELP process, and incurred by MBBras, in connection 

with visits to the supplier, will be formalized between the parties. In this case, the Supplier 

undertakes to cooperate for a solution based on the following criteria: 
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• Delay in the sample or rejection: R $ 3 thousand per unit, as described in MBST 13; 

• Cost per hour of technical visit / audit / technical support of MBBras employees and / or 
third parties contracted by MBBras (R $ 200 / hour); 

• All other costs and expenses related to travel expenses (hotel / transportation). 

4.3 Additional Supplier / Supplier-Specific Contract Requirements 

In addition to Item 4.2, the Supplier confirms the implementation and its compliance with the 
following contract requirements: 

• Quality and logistics activities applied during sample development; 

• Supplier Development Schedule; 

• Specification Book. 

 

5. Relevance of Products with Special Features 

Supplier must be aware of all legal and regulatory resolutions that aim directly or indirectly its 
products and must consider the special characteristics designed by MBBras. 

Supplier will be solely responsible for production process adequacy, testing systems and methods 
to prevent production and delivery of defective products that may endanger life or health of any 
user.   

Daimler Identification Requirements 

DS – Especial Security 
Characteristics   

It is relevant for the security of the parts or systems which failure, 
damage or malfunction may represent a direct danger to the 
physical health of the driver and/or third party.   

DZ – Special Legislation 
Characteristcs  

It is relevant for the certification of the parts or systems which data, 
specifications, vouchers and/or authorizations related to the 
construction type must be used in the certificates and/or in the 
documentation of specific record of the country or in any other 
documents that must be checked in the homologation.   

 

Daimler group DS and/or DZ symbols shall be adopted on supplier drawings to be approved by 
MBBras during product development phase. Thus, MBBras department departments partnering 
product development must be contacted to provide relevant information to supplier development 
area.  
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To identify special characteristics of process control documents (internal drawings, flowchart, 
FMEAs, control plans, operational instructions, others) it may use supplier symbols, trademarks 
and/or identification drawings provided that correlation/correspondence with MBBras 
characteristics (DS and/or DZ).  

It is mandatory the issuance of registration documents that control products with DS and/or DZ 

special characteristics, therefore, they must be filed for a period of 15 year, according to VDA . 

The identification of the product with a special DS / DZ feature shall ensure the traceability of 

control records related to the special DS / DZ feature. 

6. Target Agreements 

MBBras may establish intermediate agreements PPM targets, sample timeliness or approval 
samples to the achievement of Zero Defect goal. 

Target agreements serve to continuous improvement in the advance quality planning and delivery of 
the series and therefore will not be considered for evaluation of possible function in costs (among 
others) of late fees or disapproval of samples as well as the scrap and / or acceptance of defective 
parts within the MBBras plants. 

7. Release of Serial Parts Supply (EMPB Restricted Approval)  

Parts provided for series production with an open or closed order shall be with the EMPB Restricted 
Approval to the process defined for the moment. The validity of this process should be planned 
considering the quantity or term, where both conditions must ensure the quality during delivery in 
this period. At the end of the validity of the Restricted Approval, the process must be submitted for 
final approval.st be submitted for final approval. 

8. Costs Reimbursement for Rejects and Rework on parts Caused by the Supplier 

It is applicable to all parts supplied that have quality problems caused by supplier, verified on parts 
prior to vehicle or aggregate invoicing (called Zero KM part). 

8.1. Rejects of Finished Part Material and Raw Part before Industrialization 

Charge of updated value of rejected part (acquisition cost - MBBras plant) increased by 11.6% 
(eleven point six percent) regarding administrative and materials handling expenses. 

For replacement of defective parts on vehicles already assembled, MBBras labor cost of such 
replacement will be debited from supplier. 

8.2. Raw Material Rejects during Industrialization Process 

Charge of updated value of rejected part (acquisition cost - MBBras plant) increased by 48% (forty 
eight percent) for labor and additional 11.6% (eleven point six percent) regarding   administrative 
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and materials handling expenses. 

8.3 Rework Performed by MBBras 

Charge of labor costs, man-hour / machine used for parts recovery and charge of materials (if any) 
used for parts recovery. 

8.4. Area Cession 

Charge of time supplier spent at MBBras premises to select, classify or rework of rejected parts. 

9. Insertion of the Document Inspection Report (RI) 8D and Exam Report in the eSEP++ 

portal 

 9.1. Document Inspection Report – answer 8D 

Supplier shall answer and attach the 8D document regarding the Inspection Report (RI) in the 

eSEP++ portal in the requested period (as of the receipt date of the 8D form), as follows:  

 For national suppliers: 

a. Containment actions: make available the parts that are in compliance within 24 

hours. 

b. Submit to MBBras the performed containment actions, as well the planned 

corrective actions (described in the 8D form) within 5 business days. 

For international suppliers: 

a. Containment actions: notify MBBras within 5 business days; 

b. Implemented corrective actions and answered 8D report: return to MBBras within 30 

days. 

9.2. Document Exam Report (RE) 

Supplier in the eSEP++ portal can view the Exam Report, which is the document of noncomplaint 

product return and collection of costs of supplier responsibilities. 

 

10. Controlled Shipment 

10.1 - Guidelines for implementation  

The Controlled Shipping area must be independent of the production process. The containment 

area must be visibly identified including, for example: 

• The inspection bench; 
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• Testing the parts; 

• Good lighting. 

There should be a single, well-defined flow with identification of the input areas (parts to be 
inspected) and output (inspected and approved parts) of material. Inspectors should check only the 
claimed characteristic (s).  

The following documents must be available to the inspectors: 

• Inspection criteria for the failure (s) to be verified; 

• Form for "100% Inspection Records and Logbook" updated daily (See Annex 2). 

• Quantity of discrepant parts by type of failure; 

• RNC (Non Conformity Report) regarding the problem including the corrective action plan (where 

applicable); 

• Specific work instruction for 100% inspection in this job; 

• Quality Alert (when applicable); 

• Matrix by activity - Person (s) trained to perform this inspection. 

The rejected part must be treated as a non-compliant product and be stored in a separate 
container, for example a red box of REFUGO, and segregated in a non-conforming area. In the case 
of parts with safety features, called DS parts, they must be locked. When exchanging each item at 
the inspection station, the nonconforming product container (refuse) must be completely emptied.  

IMPORTANT: This is not a checkpoint, that is, one nonconforming part must be enough to 
disapprove all the material contained in this post (approved / awaiting inspection). 

10.2 Controlled Shipment Process 

Controlled shipment is an additional inspection process to the planned controls and has allowed a 
certain nonconformity to occur in MBBras. This inspection is necessary as a containment of the 
problem until the identification of the root cause and implementation of the corrective actions. In 
this way, the third party supplier or company performs the 100% inspection process in order to 
isolate MBBras from non-conforming parts. 

The start of the controlled shipment process is through the letter of entry and closed by a specific 
letter issued to the supplier for this purpose, both issued by quality analyst MBBras. 

Observations: 

1- The closure of the Controlled Shipment regime will occur only after the effectiveness of the 
corrective action has been verified by the MBBras representative within 30 days after the 
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implementation of the plan. 

2- The closing letter will only be issued if all records of the period are proved, otherwise the 
process should be extended for another month to generate evidence of effectiveness. 

The data obtained in the additional inspections shall be reported by the supplier to MBBras to 
measure the effectiveness of the process through the Controlled Level 1 or Level 2 Shipping Form. 

All parts released on the controlled shipment shall be identified by the supplier with a green sign for 
Level 1 and yellow for level 2, and the batch properly labeled (Annex 3). This label is used for batch 
identification and the mark for traceability during the process within the MBBras process. 

The criterion for controlled shipment application is defined by MBBras based on the supplier's 
ability to contain or correct nonconformity through its method and problem solving analysis 
considering 8D, A3, Action Plan, etc. The occurrence and severity of the problem demonstrated 
through line stop, high PPM, Audit, car interdiction in the yard, etc. Will be used as a criterion for 
the inclusion of controlled shipment. 

10.3 Levels of controlled shipment 

A. Level 1 (ECN-1) 

• The supplier must establish a location with the infrastructure and qualified workmanship of 

the supplier to carry out this work. 

• No rework may be performed at this inspection post. 

• The professional to carry out the inspection should be dedicated to this task. 

• Approval / rejection criteria must be available at the workplace. 

• All discrepancies identified must be recorded. 

• For each discrepancy found there should be an Action Plan for its correction. 

• All parts must receive an identification indicating 100% inspection. In exceptional cases, in 

agreement with MBBras, the identification must be made on the packaging. 

B. Level 2 (ECN-2) 

The supplier must hire a third party company which has the following requirements: 

• Have ISO 9001 certification and trained, committed and certified team for Level I and II 

Controlled Shipment. 

• Present knowledge and structure / skilled labor to carry out the activity. 
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• Provide the accreditation of the professional designated to perform the service. 

• The costs of these services will be the responsibility of the supplier. 

• Meet all criteria described above into Controlled Shipment Level 1.  

IMPORTANT: If the above criteria are not fulfilled, lots will be subjected to MBBras reprobation  

11. Packaging, Transportation, and Storage 

Supplier will ensure the product transportation and storage will not damage product quality. Thus, 
packages and transportation must be planned during the product development phase. 

MBBras is entitled to indicate proper packing and transportation. Consequently,  supplier will only 
use packing  and transportation means that comply with  specifications and that MBBras  
authorized / approved. 

12. Escalation Level (Level action) 

Level of Action "0" are those daily negotiations where the efficiency and effectiveness of corrective 
actions are achieved through operational work of each department, demonstrating the robustness 
of the Quality Assurance System. 
 
If no efficiency of the above mentioned system is proved, the casting process is applied as follow: 

Level 1: 

• Letter and meeting in MBBras with supplier’s Quality Operational Manager and MBBras 
Supplier Management (E4). 

• Review of the action plan of the supplier supervision level 

• Follow-up of actions through the GFQ specialist and or GFL 

• Q-H:ELP level 1 process notification 
 

Level 2: 

• Letter and a meeting in MBBras with supplier’s Quality Manager and Senior Management 
(E3) and/or MBBras Supplier Management Board (E2). 

• Action Plan at the supplier’s Board Management Level 

• Q-H:ELP Level 2, informative letter regarding the trigger reimbursement of GF / GFQ 
monitoring expenses. 

 
Level 3: 

• Notification to the certification body,  warning on the systematic problems of the supplier; 

• Q-H:ELP Level 3 and informative letter regarding the maintenance of expenses 
reimbursement of GF / GFQ follow-up process. The return to the level "0" is to prove the 
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efficacy assessed after three months of completion of the last plan of action. This process is 
formalized by letter MBBras. 
 

The rescheduling is applied in case of relapse if it occurs after a period of 6 months starting from 
the return letter to the level "0", the line-up (ex .: Level 1 to Level 2). If it occurs after this period, 
the analysis returns to the previous level. 

For the cases that are proven the modification of the process/product without prior notice to 
MBBras, there will be automatic escalation, in accordance with the escalation level of supplier 
diagnostics. 
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18.06 – WARRANTY COSTS REIMBURSEMENT IN SUPPLIER TECHNICAL LIABILITY PROCESS 

1 Object of the contract 

1.1 Scope 

These rules apply to the processing of MBBras complaints in relation to suppliers, caused by the 

supply of defective production equipment or defective spare parts; whereas such defects have been 

identified after the departure of the respective production unit vehicles or the spare parts have 

been assembled or sold to the customer. 

1.2 Conditions of purchase 

The terms of purchase agreed between MBBras and the supplier remain unchanged. 

2 Identification of the defect 

The defect is identified by MBBras dealers, being inserted into MBBras’ systems for the processing 

of quality defects. MBBras provisionally identifies the parts as damaged parts. 

3 Procedures Procedure for standard reimbursement 

Standard reimbursement procedures apply in the case of defective supplies, provided they have not 

resulted in a recall, other field actions or serial damages. 

3.1 Definition of parts family 

The "parts family" is a tool to determine the acceptance rate. A family of parts consists of parts 

with the same function and the same characteristics. 

3.2 Creating a Family of Parts 

The creation of a family of parts is specifically always determined by division by mutual agreement 

between MBBras and the supplier. If new damaged part numbers appear during the year, or new 

spare part numbers in the warranty system, new families will be agreed between supplier and 

MBBras during the year or grouped into existing families. A family of pieces includes especially the 

following pieces: 

• Parts that can be replaced one each other in the dealers; 

• Serial part and spare part (for example, new or improved parts that replaces an earlier version). 

• Several country-specific variants if there are no significant technical differences. 

• Parts for several series if they are similar and technically comparable 

 

 

 

 



Mercedes-Benz Special Terms  Quality 

18.06   

2017 

 

 2

3.3 Return of parts 

 

3.3.1 Sampling for analysis of damaged parts 

 

To reduce the costs of return and analysis of parts, inspection to determine the defect and 

allocation of costs associated with suppliers occur based on a random sample of damaged parts, 

whose failure has occurred within the period of guarantee claims (designated By "sampling within 

the warranty"). These damaged parts are provided to the supplier by MBBras’ technical report for 

analysis. They can be recognized by the vendor in the IT inspection systems (eg QEC / eSEP ++ 

tool) as a "warranted product" and serve as the basis for setting the acceptance rate. 

 

Unless otherwise agreed, sampling for receipt of parts within the warranty has a rule of generally 

between 10% and 30% of damaged parts of a family of parts in Brazil (hereinafter referred to as the 

"Reference Market") within an agreed period . 

 

The supplier shall notify MBBras in advance of changes in the scope of the sample and the markets 

in which such samples are selected provided that such modifications are applicable and 

economically feasible for specific parts families and provided that such modifications may be 

expected Bring more information and details and improve the work of Quality in each case 

individually. MBBras will review the request made by the supplier and may adjust the coding to 

select parts of the requested sample. 

 

If the sample scope of damaged parts is less than 10% of the relevant market, then the parties may 

agree in mutual consent to adjust the acceptance rate, unless this difference has already been 

coordinated with the supplier. 

 

Damaged parts that are not part of the "Warranty Sampling", for example parts from other 

countries, produced at specific times, or subject to certain failure modes, upon MBBras’s 

instruction or at the request of the supplier, may be returned And forwarded to the supplier for 

analysis, but the supplier will have to bear all costs involved in transporting the part. These 

damaged parts are identified by the supplier in the IT inspection system (eg QEC / eSEP ++) as 

"parts subject to inspection" / "under review" and will not influence the acceptance rate. 

 

3.3.2 Procedure where the quantity of parts is not representative 

 

If there are indications that damaged parts in Brazil do not reflect the global number of failures in a 

representative manner, or that no faulty part is damaged in Brazil, MBBras may also include 

damaged parts in the sample that are from other countries. The expansion of the Reference Market 

will occur from the descending order of countries that own MBBras vehicles that are equipped with 

parts of the families of affected parts. 

 

MBBras will notify the supplier in advance of the relevant market in each specific case. The supplier 

can dispute the expansion of this market within 14 days, after which the expansion will be 

considered as accepted by the supplier. If the supplier disputes the reference market expansion 

within this period, MBBras and supplier will agree on a way to adjust the relevant market. 

 

 

 

 



Mercedes-Benz Special Terms  Quality 

18.06   

2017 

 

 3

3.3.3 Compilation of a random sample of fifty (50) pieces in an established period 

 

As soon as fifty (50) damaged parts of a family of parts that are on the reference market have been 

sent for inspection within an established period, this sample is already understood to be 

representative. MBBras can filter the parts into warranty for the period established. MBBras shall 

notify the supplier of this fact and no further parts of this part family within this stated period shall 

be sent to the supplier while the corresponding parts will be filtered from its part family and the 

acceptance rate will be agreed on that basis. If the supplier does not contest this procedure, or if it 

does not show specific reasons for dispute within fourteen (14) days, the procedure will be 

considered as confirmed by the supplier. MBBras will indicate this consequence in its notification to 

the supplier. If the supplier challenges the procedure within fourteen (14) days of the written 

notice, citing specific reasons for such disputes, the shipment will commence. 

 

3.3.4 Early compilation of a representative sample of a specific production period 

 

If, in an individual case, the analysis is not expected to provide further information, it is possible to 

agree in advance on an acceptance rate with the supplier for certain parts of a family of parts 

originating in a specific production period (for example, By a "Gala Agreement"). After sending the 

written notice by MBBras, stating that MBBras intends to create an acceptance fee, no other part of 

the part family of a specific production period will be sent. If the supplier disputes in writing and 

provides reasoned reasons to determine an acceptance fee, the shipment of the parts will be 

resumed. Any part that is within an agreed upon acceptance rate will be removed by filtering their 

parts families. 

 

For example, in order to identify new failure patterns or potential long-term failures, as well as in 

the case of a pre-agreed acceptance rate, the supplier is required to individually analyze the parts 

which MBBras has made available as good materials for inspection . 

 

3.4 Failure analysis and acceptance rate determination (TA) 

 

3.4.1 Deadline for analysis of damaged parts 

 

In the analysis of damaged parts by the supplier, it must confirm the receipt of parts using the IT 

system provided by MBBras for test report processing (eg QEC / eSEP ++) within five (5) calendar 

days From receipt. It shall send MBBras a status with its initial awards and measures that may be 

implemented immediately within ten (10) calendar days from the date of receipt of the part. 

The supplier shall notify MBBras of its final awards within fifteen (15) calendar days after receipt of 

the parts. The inspection result should include information on the root cause of the failure and 

improvements to be implemented in the form of an 8D report. 

 

In the case of priority parts, the supplier must send its feedback to MBBras, with its initial reports 

and measures that can be implemented immediately, within seven (7) calendar days from the 

receipt of parts. In addition, a reduced period of fourteen (14) calendar days shall be applied for 

notifications related to the final inspection result. Priority parts should be identified correctly in the 

test report, such as: new parts (vehicle, components, systems), breakdown parts, or safety parts. 

 

If the supplier fails to meet deadlines for its final awards, the affected parts in that test report will 

be deemed to be accepted, MBBras will notify the supplier of such consequence in its test report. 
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Parts rejected by the supplier must remain the property of MBBras, even if these parts are marked 

on the inspection system (QEC / eSEP ++) as "parts relevant for return". The supplier must return 

these parts to MBBras within fourteen (14) calendar days after the final award has been served 

under acceptable conditions (in the case of destructive tests previously agreed upon with MBBras).  

 

Where the rejected parts are not marked "return relevant", they will remain with the supplier in 

stock for ten (10) weeks after the final award has been notified and made available to MBBras. 

After the expiry of that period, the supplier must scrap the parts. If the supplier fails to comply with 

these obligations to return and store the parts, the corresponding parts shall be deemed to be 

accepted and MBBras shall notify the supplier of such consequence in its test report. 

 

Parts accepted by the supplier are exempt from any obligation of storage or return. 

 

The time limits established in this clause 3.4.1 may be modified by both parties in case of mutual 

consent, if such change is justifiable. 

 

In case the supplier wants to extend these deadlines, the supplier must request this from the 

inspector in writing and must document the current status of the analysis result, the reasons and 

the desired date in the inspection system. 

 

3.4.2 Calculation of Acceptance Rate (AR) 

 

MBBras and the supplier must calculate the acceptance rate based on the results obtained in the 

analysis of damaged parts. All acceptance fees usually relate to a particular part family and with a 

defined incidence period. The identified acceptance rate will be applied to the overall amount of 

claimed failures. 

 

The acceptance rate is calculated as a number of damaged parts accepted by the supplier from all 

parts submitted as "warranty parts". 

 

 

 

Total of accepted parts + 

Total of damaged parts not analyzed on time + 

Total of parts not returned on time 

        AR[%] =                                                                                              x 100 

Number of analyzed parts analisadas 
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3.5. Processing of warranty claims 

 
3.5.1 Determination of the amount of compensation 

 
The supplier shall reimburse MBBras for the following costs per claim in standard processes: 
 
Reimbursement of the supplier's responsibilities processes with return of claimed parts to 

the supplier: 

The basic reimbursement structure is the following: 

Payment of the updated value of the defective part and consequently damaged parts (cost of the 

part + MBBras plant) and additional costs of indirect material used by dealers. The supplier shall 

also pay:  

� an additional of 6,32% (six point thirty two percent) of the value of the part which caused the 

damage, referring to the expenses of material handling; 

� an additional of 41,56% (forty one point fifty six percent)  of the value of the parts which 

caused the damage and respective consequences, referring to administrative expenses, 

dealer’s expenses and freight of the material to MBBras;  

� workforce used by the dealer for the substitution of the defective and consequently damaged 

parts; 

Incident taxes, including PIS and COFINS4. Reimbursement of supplier’s responsabilities 

processes, without return of claimed parts to the supplier  

Payment of the updated value of the defective part and consequently damaged parts (cost of the 

part + MBBras plant) and additional costs of indirect material used by dealers. The supplier shall 

also pay: 

� an additional of 6,32% (six point thirty two percent) of the value of the part which caused the 

damage, referring to the expenses of material handling; 

 

� an additional of 35% of the value of the part which caused the damage and consequently 

damaged parts, referring to administrative expenses, dealer’s expenses and freight of the 

material to MBBras; 

� workforce used by the dealer for the substitution of the defective parts and consequently 

damaged parts; 

� Incident taxes, including PIS and COFINS 

 

Reimbursement value = Cost of acquisition of causative and consequential parts + handling 

and administrative costs + labor costs + taxes 
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3.5.2 Calculation of Reimbursement Volume 

 

The reimbursement volume is calculated by multiplying the Acceptance Rate (AR) by the sum of the 

supplier's parts warranty costs around the world. 

 

Reimbursement volume = AR x supplier warranty costs around the world. 

 

 

3.5.3 Collection in standard process 

Reimbursement amounts are determined for each quarter in which the defect occurred. On a 

quarterly basis, a statement of the total quantity of parts held at domestic and foreign market 

concessionaires will be sent to the supplier. The supplier will have up to 10 days to send a response 

from the date of receipt of the statement. After a response from the supplier or if the 10-day 

deadline passes without any response, those cases will be sent for collection by issuing a debit 

note. 

 

4. Special Case Process 

Recall occurrences, field actions or serial damages are categorized as special processes. 

 

4.1 Recall 

Recall action This is to repair potential safety and / or health-related defects in order to avoid risk 

to persons and property, and to avoid potential defects that may pose a hazard to the environment 

(hazard). 

 

4.2 Field actions 

Sanitation and customer satisfaction actions are aimed at avoiding potential defects that do not 

pose a risk to people or property or the environment (absence of dangerousness). 

 

4.3 Serial damages 

Serial damages occur in the case of any failure which, based on parts of the same type delivered in 

one month of production, has a failure rate of more than 3% in relation to vehicles produced in the 

same month (defective vehicles / total produced vehicles ). In the event of a failure rate of less 

than 3%, it will be agreed with the supplier if this failure will be treated as serial damages. 

 

4.4 Processing of warranty claims 

Individual agreements will be made with the supplier in the processing of warranty claim for special 

cases. The procedures described for Standard process (section 3) are not applicable in these cases; 

However, the procedures described in clause 3.4.3 (Changes in processes and products and 

reallocation of the production line) will be similarly applied to claims involving special cases. 
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5 Complaints despite acceptance 

Acceptance or approval of samples submitted by MBBras and compliance with the test regulations 

do not affect MBBras claims. 

 

 

6 Delivery / Performance of third parties 

Usually the supplier must manufacture the part itself. In the case of the supplier acquiring third 

party deliveries and / or services for the production of the parts ( "Subcontractors") or in the case 

of the supplier acquiring parts of third parties ( "Sub-contractors"), the supplier must continuously 

monitor that these deliveries and / or services are No defects. 

If MBBras has complaints from suppliers because of damaged parts and such claims are subject to 

supplier's fault, the supplier should also be held liable for the fault of subcontractors or 

subcontractors as their own fault. 

 

7 Independent Expert 

For the sole and exclusive purpose of determining responsibility for the reimbursement of values 

applied in the warranty process or supply of defective items, in the event of a dispute between the 

supplier and MBBras, after a technical analysis of the part by MBBras, the Parties decide, by mutual 

agreement, at the request of one of the parties, jointly engage an independent technical expert 

within a period of three months, with proven expertise in the automotive industry or in mechanical 

engineering training, duly registered in the expert list of the Court of Justice of the State of São 

Paulo or the Court of the region that best meet the lawsuit. 

 

7.1 In the event that the Parties do not reach a consensus regarding the appointment of the 

independent technical expert, MBBras will appoint a professional within the requirements 

mentioned in item 7, at its sole discretion. 

 

7.1.1. When contracted jointly by the Parties of independent experts, the costs will be equally 

distributed between them. 

 

7.1.2. In case of the contracting described in item 7.1, MBBras may bear the immediate cost of the 

work, and the Supplier shall reimburse the amounts disbursed by MBBras when the result of the 

investigation is unfavorable to it. 

 

7.2. The supplier shall provide the expert with any and all information and documents necessary for 

the investigation. In his investigation, the expert examines and decides on the controversial issue 

with binding effect for both parties. It should give MBBras and the supplier opportunity to present 

their positions appropriately. According to the current procedural legislation, expert work may be 

used in an eventual judicial discussion, eliminating the need for new technical expert evidence. 

MBBras has the right to dismiss the independent expert if the same does not present the opinion 

within the term previously contracted. 
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8 Other rights 

Other legal or contractual rights of MBBras are not affected by these rules. 

 

9 Relevant information for supplier and contact reimbursement 

The supplier can obtain relevant information about the reimbursement in MBBras’s IT system 

through the suppliers portal. It is in the interest of the supplier to consult this information on a 

regular basis as it forms the basis of the contractual relationship between MBBras and its suppliers. 

In order to ensure smooth communication in case of reimbursement, return and analysis of 

damaged parts, the supplier must indicate to MBBras at least one responsible contact person and 

inform the MBBras (Automobiles / Trucks / Buses) divisions of which he is a supplier immediately 

on any Change of contact person and / or change in your contact information. 

 

10 Warranty period of marketed vehicles 

The warranty conditions applicable to the vehicles and their components marketed by MBBras are 

valid from the date of issue of the invoice of sale to the final customer. 

The supplier agrees that the guarantee period for the part supplied by him to MBBras has the same 

warranty period granted to Mercedes-Benz customers, vehicles and components marketed by 

MBBras, and the counting of said period is also the same, From the issuance of the sales invoice to 

the final customer. The warranty periods for products marketed by MBBras are available on the 

Mercedes-Benz website. 

In the case of a vehicle or chassis purchased for a body, implement or equipment application, the 

warranty period shall begin on the date on which the final product is billed by the manufacturer of 

the equipment to the final customer, observing the deadline of up to 6 (Six) months after the billing 

date of the vehicle by MBBras. 

MBBras reserves the right to change the warranty conditions of its vehicles and products at any 

time and without prior notice, depending on the market conditions 
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27.08 - FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (FMEA) 

1. Procedure 

Supplier must design and manage a FMEA system for product and for the components process  to 

be developed/supplied compliant with MBBras requirements and specifications (obligations 

brochure, drawings, DBL standards, MBBras specific requirements, etc.). In this case, the 

procedure must correspond to VDA Volume 4, Chapter 3. 

For FMEA preparation, the supplier must use a suitable system or software, based on the VDA 4, 

part 2 standards, or the FMEA AIAG manual of QS 9000, observing the most recent, valid version. 

2. Scope of Documentation of the System FMEA for the Product and Process 

 General system overview (e.g. system structure, block diagram, installation, assembly 

drawings, process flowchart). 

 Functional overview (e.g. function network, function tree, cause and effect diagram). 

 Potential failures (failures with all causes and consequences). 

 Evaluation tables (severity, occurrence, detection). 

  FMEA manager and the participants must be defined and documented. 

 Filling out of forms based on AIAG manual, comprising: 

 Comprehensive evaluations (severity, occurrence, detection); 

 Preventive measures and detection measures; 

 Processing status for each measure. In the event a measure is aborted, the reason must 

be documented accordingly; and 

 A responsible person and a deadline must be specified for each measure. 

 Each action must have a deadline for application and an assigned person in charge. 

 Supplier must evidence that the actions taken were effective. 

 Maintain the FMEA(s) evolution history. 
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31.10 – MBBRAS PRODUCTION TOOLS FOR SERIES  PARTS AND SPARE PARTS 

1. Miscellaneous 

Tools is the expression to designate all and any  auxiliary equipment used to transform, modify or 

control through mechanical processes,  raw material in parts or  components in a set, as well as 

verify the compliance  with the features of the produced item. No other production equipment is to 

be considered as tool. 

All regulations of this chapter are applied accordingly to all tools, even those at the premises of 

sub-suppliers or other third parties. The supplier is obliged to ensure that its sub-suppliers or third 

parties, at whose facilities the tools are located, behave in accordance with this MBST and grant 

MBBras the rights/permissions contained in this MBST. This particularly applies to the 

identification of the tools as owned by MBBras. 

Supplier will handle all the tools and production equipment with suitable care in order to ensure 

MBBras is correctly supplied. 

MBBras is responsible for monitoring the supplier compliance with  MBST, by means of final 

approval of tooling or by the inspection to be carried out at any time during its manufacturing and 

in the productive process. The supplier will provide MBBras with all support for this inspection, 

particularly with respect to the documents related to the tools under inspection. 

2. Tools owned by MBBras 

The following provisions regulate the supplier's and MBBras rights and obligations regarding the 

use of tools, which are the owned by MBBras and are located in the supplier. 

2.1. Transfer of Tools 

Tools cannot be assigned, lent, rented, or by any other means transferred to third parties, in whole  

or partially, without MBBras prior expressed authorization, being the supplier obligated to care for 

such tools, using them at its premises at the mentioned address, being that eventual changes of 

place of use shall always be preceded by prior written authorization by MBBras. 

2.2. Technical Support and Tools Maintenance 

Supplier is responsible for maintenance, conservation, utilization and functional capability of the 

tools during their use to supply MBBras. The supplier must ensure the tools are always available for 

immediate use, free of functional defects, ensuring the parts supply is compliant with MBBras 

specification.  The costs of maintenance, conservation and repair services for the tools are 

supplier’s responsibility. 

2.3. Tool Changes 

In the event that modifications to the tools are required due to changes in MBBras technical 
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specifications, the supplier must first submit a written offer to MBBras to modify the tools with the 

least possible expenditure. 

Modifications to the tools may be carried out by the supplier only after MBBras authorizes in written 

form. It is expressly prohibited to promote any changes on the tools that represent change on their 

structure, form, type and elimination, or that result in adulteration of the brand, symbol, part 

number and inventory number (nº J) engraved on the tools, except after an expressed written 

authorization by MBBras. 

2.4. Identification and Inventory Report 

Supplier must identify clearly and permanently those tools which are MBBras property, using 

metallic tag fixed on the tool or typing on the tool. In the tools identification it is mandatory to 

mention the part number, drawing design modification level (ZGS) and the inventory number (nº J).  

During the inventory report at the end of the year,  supplier shall forward all necessary information 

on the tools to the MBBras Tooling Planning Department. 

2.5. Inspection on Tools 

MBBras can perform itself, or commission a third party to perform, at any time and whenever it 

decides it is necessary, inspection or monitoring on the use of tools, in order to evaluate their 

performance and status. 

2.6. Court Supervised Reorganization/Extrajudicial Reorganization / Bankruptcy  

In the event of court-supervised reorganization, extrajudicial re-organization or bankruptcy of the 

supplier, as well as garnishment, arrest or seizure, including the tools, or in any other situation 

under which those come to or might come to be expropriated or withdrawn of his possessions, the 

supplier is obligated to give the relevant statements to inform the tools are property of MBBras. 

Afterwards, the supplier must forward to MBBras legally valid evidence of the above-mentioned 

statements, as well as to protect MBBras from embarrassments and claims from third parties that 

intent to exercise their right on such assets related to this contract. 

2.7. Liability 

The supplier bears liability for all tool defects, damage, changes or deteriorations The supplier must 

ensure that no personal injury or damages to property of supplier, its employees, MBBras or any 

other third party is caused by the tools, exempting MBBras from responsibility for any claims of this 

nature. 

2.8. Duty of Return 

Tools must be immediately returned to MBBras at the end of their useful life or they no longer serve 

to the end they were built for in the moment they were given in “loan for use” (comodato). The tools 

must also be immediately returned to MBBras if, anyhow, the Purchasing Terms & Conditions or 
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other Purchase Contracts regarding the supply of parts manufactured by means or from such tools 

have been terminated1. To return the tooling, the supplier must inform the MBBras representative 

which will provide the return documentation and coordinate the sending of the tooling to MMBras. 
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34.06 - SUPPLY OF SPARE PARTS 

1. General Provisions 

The high technical performance of MBBras suppliers to series parts is one of the differentials for 

MBBras clients to choose the brand. Therefore, divergences in this concept for spare parts cannot 

exist, these parts must have the same high level of performance of the series parts also with 

respect to prices, quality, and terms credibility. 

2. Definition of Spare Parts 

Spare parts are those designed to maintenance or repair of vehicles and/or aggregate. 

3. Remanufactured Parts 

It is recommended that technically remanufactured parts be marketed exclusively by MBBras in the 

aftermarket and that the manufacturer, in addition to the new part, provides the remanufactured 

part for a maximum price of up to 60% of the value of the new part. 

It is also recommended that MBBras has the exclusivity in the collection of carcasses (core) in the 

national market through its network of dealers limited to the original MBBras applications. 

4. Parallel Sales on the Market 

In case of products/parts/components: (i) intellectual property of MBBras itself or a Daimler AG 

company; (ii) where MBBras or the Daimler AG company has hired the development from the 

supplier; or (iii) in case of products/parts/components manufactured with the MBBras-owned 

tooling, the supplier is obliged to supply such product with exclusivity to MBBras, being prohibited, 

therefore, its trading by the supplier to any third party. 

In case of violation of the exclusive supply condition, a non-compensatory, punitive penalty of 10% 

(ten percent) on the value of the part(s) volume supplied to the market shall be applied, considering 

the MBBras price list for sales to concessionaries, without harming MBBras right to claim for losses 

and damages. MBBras has the right to check directly on the supplier records the volume of parts 

unduly supplied with the purpose to claim the compensation 

The supplier is prohibited to use MBBras brands or identification numbers on any part and supply 

them to third parties without a prior MBBras written authorization. If this happens, the supplier will 

pay a non-compensatory fine of 5% (five percent) on the value of the part(s) volume supplied to the 

market, considering the MBBras price list for sales to concessionaries.  

In any cases as mentioned above, MBBras will have the right to check directly on the supplier 

records the volume of parts unduly supplied with the purpose to claim the compensation. 

In order to avoid damages to the MBBras brands and / or partner’s brand, it is not allowed carry 
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out parallel sales by suppliers in any case, even in the cases where it is clearly observed that the 

identification mark has been removed, scraped, or anyhow removed by external agents. Such 

identification mark occultation by any means, use of stickers, painting or any other is also 

prohibited. 

In addition to the sanctions highlighted above, the violation of contractual obligations does not 

exempt the supplier from being triggered by intellectual property and other laws in force. 

5. Brands 

The supplier is committed to identify the MBBras brand name on all spare parts, as described in the 

respective drawings. The identification shall be made as specified in MBN 10435. This includes all 

visible identifications (stamped, machined, laser engraved) as well as those affixed by adhesive 

label. The identification of the supplier can be identified if desired, but should not be greater than 

the identification of the MBBras brand name. Any other supplier identification, such as part number 

identification, is not allowed. Failure to identify parts may be directed to the Spare parts division for 

clarification (for technical reasons, for example) and require a written authorization from MBBras. 

6. Period of Supply and Purchase Right 

Supplier undertakes to supply MBBras spare parts during a period of at least 10 (ten) years after 

discontinuation of serial production. 

Spare parts specific production equipment/machines may only be rejected or scrapped upon prior 

written authorization by MBBras. 

The supplier grants to MBBras the right to purchase directly from their sub-supplier, if it considers it 

necessary, at the exclusive judgment of MBBras. 

7. Pricing 

In case of parts supplied during the serial production period, the current price of the standard parts 

apply to spare. 

If special package is needed, the cost will be calculated and negotiated between the parties. 

In the cases of parts supplied assembled on the systems or in sets, the individual price of the spare 

part will be determined by the breakdown process, deducing the system assembly or set costs. 

Parts deactivated from MBBras serial production and transferred to support the aftermarket 

demands will have their price maintained for 3 years (3YP), observing the negotiated conditions to 

adjust series parts prices. Eventual requests for price adjustment shall be considered only after the 

presentation of details for such change and they will be applied after a commercial agreement 

between the parties. 
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8. Spare Parts Documentation 

The cost of preparing spare-parts documentation (inclusion of single part drawings), including the 

maintenance of all versions modifications, is composed in the overall price of the supplied part. 

The scope of the documentation (CATIA 3D drawings, parts lists etc.) and the deadline for 

application will be agreed between MBBras and the supplier. 

9. General Terms and Conditions of Purchase 

The terms for spare parts supply above are complemented and/or part of the General Terms and 

Conditions of Purchase that follow the respective Order. 

10. INMETRO Certification 

It is necessary to guarantee the INMETRO certification and its maintenance for the supplied items 

mentioned on the INMETRO ordinances according to valid legislation. 
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39.02 SUPPLIER DEVELOPMENT – INOVAR AUTO 

1. General provisions 

This chapter describes the purposes of the Incentive Program to Technological Innovation and 

qualification of suppliers. 

2. Program Description and Activities 

MBBras is duly qualified to take part of the Incentive Program to Technological Innovation and 

Consolidation of Motor Vehicles Production Chain ("INOVAR-AUTO"), intended to support technological 

development, innovation, safety, environmental protection, energy efficiency and quality of vehicles 

and parts, pursuant to Decree # 7.819 as of October 3, 2012. 

2.1  Supplier Development 

Consonant with Ordinance # 113 as of April 15, 2013, issued by Ministry of Development, Industry and 

Foreign Trade, MBBras developed a program, meant to qualify suppliers by implementing measures to 

especially optimize supplier processes. Thus, supplier may adhere to such program comprising the 

following activities: 

(i) Certification, metrology and normalization, including preparatory consulting. 

(ii) Development networks creation and promotion, which comprise the joint development of 

product and quality. 

(iii) Industrial and corporate extension project 

(iv) Training to qualify labor and/or professional courses in connection with supplier production 

activity. 

(v) Improvement to production process to perfect techniques and procedures focused on 

productivity gain and specialized consulting. 

(vi) Projects relating to management system, corporate governance, supplier professionalization and 

indicators monitoring. 

(vii) Industrial automation projects development and setup, including specialized consulting; and/or 

(viii) Engineering, survey and development to incorporate technologies to be used in parts and 

components production, involving disbursement relating the technologies applied to motor 

efficiency, energy efficiency, vehicles safety, among others. 

When supplier adheres to the program, it authorizes MBBras at once to disclose certain program 

information to governmental authorities solely to allow MBBras, whilst a qualified company in INOVAR-

AUTO, enjoy the benefits of said program. Moreover, supplier will deliver, within five (5) consecutive 

days maximum, any document that MBBras may request to evidence the activities performed within 

the program ambit it has developed, and submit to Ministry of Development, Industry and Foreign 

Trade or Brazilian Federal Revenue Services. 
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2.2 Traceability 

According to the Law nº 12.996/14, which modified the referred Law nº 12.715/12, all suppliers of 

materials and tooling to the qualified entities in the INOVAR-AUTO regime are obliged to inform the 

monthly value corresponding to the sales to such qualified entities and the respective portion of the 

imported content applied in the supplied items, in accordance the provisions defined by the Ministry of 

Development, Industry and Foreign Trade – MDIC – in the Ordinance nº 257/14 (or any other 

ordinance that supersedes it). 

As prescribed below, once MBBras is duly qualified in the INOVAR-AUTO Program, supplier shall submit 

said information (sale monthly value and deductible portion/imported content) by performing the duly 

registration of the data in the Sistema de Acompanhamento do INOVAR-AUTO established by the 

Ordinance MDIC nº 257/14 (or any other ordinance that supersedes it), within the term legally 

stipulated. 

If supplier initiates the supply of materials and tooling, supplier shall request to MBBras the invitation 

in order to access the Sistema de Acompanhamento do INOVAR-AUTO by informing the following data: 

- Supplier information: corporate name and headquarters CNPJ; 

- Information on the person who will be responsible for INOVAR-AUTO: name, CPF, position, 

telephone number and e-mail. 

In case supplier is already registered in the Sistema de Acompanhamento do INOVAR-AUTO, supplier 

shall inform MBBras that is already registered and, consequently, it will be automatically subjected to 

the provisions set out in the Ordinance MDIC nº 257/14 (or any other ordinance that supersedes it), 

without the need to send the invitation. 

The Sistema de Acompanhamento developed by the Government (www.inovarauto.mdic.gov.br) shall 

be accessed by the representative designated by supplier that has digital certification type e-CPF. 

 

http://www.inovarauto.mdic.gov.br/
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36.13 – SUSTAINABILITY AND ENVIROMENTAL PROTECTION 

The following sustainability provisions set forth the standards and criteria that MBBras suppliers must 

comply with: adherence to international human rights and employees’ rules, child labor and forced 

labor prohibition, compliance and promotion of ethical business conduct and legal rules and 

environmental legislation, pollution prevention and environmental protection. Sustainability rules are 

based on MBBras Sustainability Directives and “Corporate Social Responsibility Principles” applicable 

throughout the company. Moreover, it is further based on internationally accepted principles of United 

Nations Global Compact (http://www.unglobalcompact.org) and ILO International Labor Standards 

(http://www.ilo.org). 

The supplier undertakes to comply with the following standards: 

 

I. Working Rules and Conditions 

1. Salaries, Benefits and Working Hours 

Compensation and benefits are to be paid in accordance with essential principles relating to minimum 

wages, overtime and statutory benefits. Working hours must be compliant with the applicable laws, 

industry standards or relevant ILO conventions. Overtime should be voluntary and employees have to 

be granted at least one (1) day off following six (6) consecutive working days. 

 

2. Child Labor Interdiction 

With respect to its own company, supplier warrants it does not exploit or has ever exploited child labor, 

under the terms of ILO Convention # 182 to produce or process products or services to be delivered, 

as well as it warrants that products or services do not breach any obligation arising out of this 

Convention implementation or any other applicable regulation, whether domestic or international, to 

fight against child labor. Moreover, supplier warrants that its company, suppliers and subcontractors 

have taken proactive measures to ensure that child labor, under the terms of ILO Convention # 182, is 

ruled out from production or processing of products or services. Supplier will require from its 

subcontractors and their subcontractors to undertake similar obligation and will reasonably control and 

verify such performance. MBBras will review the commitment content and supplier will submit 

evidence that measures were taken whenever MBBras requests. 

 

3. Freely Chosen Employment Bond 

Supplier will not hire anyone against their will or will force them to work. The employee will be free to 

quit the job after giving reasonable notice. Employees will not be required to hand over official 

identification documents, passport or work visa as condition to undertake a job position. 
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4. Freedom of Association 

Workers are free to communicate openly with management regarding working conditions, without 

fearing retaliation of any kind. Workers will be entitled to freely associate, join labor unions, seek 

representation and join works’ councils. 

 

5. Health and Safety 

As employer, supplier will ensure occupational health and safety conditions in accordance with 

domestic standards and will promote continuous improvement of the workplace environment. 

 

II. Ethics Standards 

1. Compliance with Laws 

With respect to commercial transactions with MBBras, supplier is required to abandon any practice 

which may lead to penal liability on account of fraud, embezzlement, insolvency crimes, antitrust 

crimes, improper advantages, bribery, acceptance of bribes or other corruption crimes on the part of 

persons hired by supplier or other third parties. In the event of any above mentioned breach, MBBras 

will be entitled to immediately withdraw or terminate all existing legal transactions with supplier, as 

well as cancel all negotiations under way. Without prejudice of the foregoing, supplier undertakes to 

adhere to all laws and regulations applicable to supplier and the commercial relationship with MBBras. 

 

2. Non-Discrimination 

It is not acceptable any harassment or discrimination against employees. The prohibition applies, 

without limit to, gender, race, lineage, color, disability, union affiliation, political beliefs, origin, religion, 

age, pregnancy or sexual orientation. 

 

3. Safety & Quality 

All products and services will be delivered in order to meet quality and safety criteria set forth in the 

contract and will be safe for the intended purpose use. 

MBBras Corporate Communication Department (P/C) will handle all questions relating to MBBras 

social responsibility requirements.  

 

III. Technical Environmental Standards and Environmental Sustainability 

1. Miscellaneous 

MBBras is committed to an integrated environmental protection system, which addresses causes at its 

origin, assesses the environmental impact of production processes and products in advance and 

integrates the information to corporate decisions. Within this context, production processes are 
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designed in accordance with principles to render it environmentally compatible and using as sparingly 

resources as possible. 

With regard to environmental protection, supplier will operate in accordance with precautionary 

principles, will promote greater environmental responsibility and sponsor the development and 

dissemination of environmentally friendly technologies. Throughout the manufacturing phases, supplier 

will ensure a high degree of environmental protection. It includes proactive prevention or impact 

minimizing of accidents which may adversely affect the environment. Special emphasis is given to 

technology application and continuous development meant to save water and energy, characterized by 

strategies ensuring minimal emissions as well as reuse and recycling strategies. 

Within this context, MBBras has adopted some environmental requirements to be met by its suppliers: 

 

2.  Environmental Legal Compliance of Suppliers 

Suppliers must comply with the applicable environmental legislation in force and be legalized before 

the relevant environmental agencies, submitting the copies of current Operational License issued by 

state environmental control agencies, also comprising equipment setup at MBBras.   

Suppliers should further seek technology application and continuous development and process eco-

efficient actions. Furthermore, they should also ensure that dangerous products have appropriate 

handling, storage and recycling/disposal procedures in compliance with the applicable environmental 

legislation in force.   

 

3. Legal Compliance of Certain Service Providers for Industrial Waste Treatment 

MBBras performs an environmental evaluation process that includes audits in loco for homologation of 

specific services providers regarding industrial waste treatment generated during the production 

process. 

The environmental evaluation process comprises the analysis of existing control aspects and 

measures, checking the compliance with legislation and regulations in force. 

 

4. Legal Compliance of suppliers 

MBBras may, at its sole’s discretion, perform an environmental evaluation at the chemical suppliers, 

requesting the documentation for industrial and domestic wastewater, air emissions, waste 

management, soil pollution control, environmental licensing and ISO 14001 certification , and these 

suppliers may suffer environmental audit in order to prove their conformity to applicable laws and 

regulations. 

 

For chemicals controlled by the civil police, Army and Federal Police, MBBras requests and makes 

control of the relevant licenses to those organs. 

 

The IMDS (International Material Data System) must be completed and approved in the system, 

www.mdsystem.com, for each new part and for new versions, as well as for all parts of the 
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substructure and/or operating materials characterized as spare parts implemented in the initial 

sample process, the EMPB. Any material data sheets with defects (MDS) will not be accepted and must 

be corrected no later than (90) days after delivery of the EMPB process. Established as of 

01/20/2017 this condition as part of approval for metal and non-metallic parts. 

 

5. Suppliers and Service Providers that May Work Internally at MBBras 

All suppliers/service providers working at MBBras facilities will attend the induction training so they 

may become aware of all procedures and rules to perform their activities, with special attention to 

P.SSO.00.031 establishments. 

Suppliers and services providers working at any MBBras plant must have an operating license with the 

environmental control agency or its formal dispensation issued by this department, be aware and 

comply with all Integrated Management System (Quality, Environment, and Work Safety) requirements, 

which is in place and certified at MBBras. 

 

6. To achieve environmental goals, MBBras requires that suppliers: 

 

� Look for the implementation of ISO 14.001, providing the certificate to MBBras whenever 

requested; 

� Provide Chemical Material Safety Data Sheet – FISPQ, according to NBR 14725/01, for all 

chemical products sold to MBBras; 

� Comply with the prohibited materials list according to DBL 8585. 

� Comply with DBL 6714 negative list; 

� Prioritize the use of renewable raw materials; 

� Select material families that may be later used in the secondary raw materials market; 

� Inform, whenever requested by MBBras, the perceptual/amount of recycled material used for 

manufacturing the supplied product/material; 

� Develop a plan to provide information on products, materials and relevant processes, based on 

NBR ISO 14040. Information will be solely used solely for life cycle evaluation purposes. Supplier 

must endeavor its best efforts to also get mentioned information from its sub-suppliers; and, 

whenever MBBras requests, supplier must inform recycled material percentage/quantity used for 

product/material production; 

� Provide confidential data on chemical products composition, according to the demand, to allow 

MBBras to report to IBAMA (RETP – Pollutant Emission and Transfer Report); 

� Always use parts/products packages that may be returnable/reusable; 

� The valid certifications of the Operational License and ISO 14001 must be inserted and updated 

in the CERTUS system through the Daimler Supplier Portal by the link: 

https://pace.supplier.daimler.com/certus 
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Substances subject to legal restrictions or prohibitions will be solely contained in materials or parts 

compliant with the applicable legislation.  

Regarding deliveries to the European Community, the following clause will be applicable: All 

substances in products supplied to Daimler and its subsidiaries, which are required to be registered in 

accordance with REACH, will be registered by supplier in advance, and then registered with Daimler 

and its subsidiaries for the intended purpose in line with REACH directive. If the intended use is not 

known or substances for these products have not been registered in advance, Daimler REACH contact 

is to be immediately contacted: reach-kontakt@daimler.com. 

MBBras expects and encourages suppliers to: 

 

� Prioritize the use of renewable raw materials 

� Select material families that may be later used in the secondary raw materials market 

� Use parts/products packages that may be returnable/reusable 

� Initiative to promote greater environmental responsibility 

� Develop sustainability reports 

 

MBBras “Environmental Management” department (TLP) will handle all questions relating to MBBras 

environmental requirements.  

 

 

 




