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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 Cars e Vans Brasil. 
(“MBCVBras”) e seus fornecedores.  

O MBST é um complemento aos “Termos e Condições Gerais de Compra” e outros documentos da 
MBVCBras 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 onde as especificações de 
materiais não são declaradas. São informadas somente características dimensionais relevantes 
para montagem 

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

 CAx/EDM - Processos auxiliados por Computador/Administração de Dados de Engenharia; 
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 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 MBCVBras para identificação de peças; 

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

 Parte – MBCVBras ou fornecedor, sem distinção; 

 Partes - MBCVBras e fornecedor, em conjunto; 

 Pedido de Compra/Contrato de Compra - Acordo firmado entre MBCVBras e fornecedor por 
meio de formulário próprio da MBCVBras, por meio físico ou eletrônico, provido das assinaturas 
dos representantes legais das Partes ou aceito eletronicamente pelo fornecedor; 

 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 de Carros de Passeio encontra-se publicada no portal de fornecedor 
da MBCVBras (https://www.mercedes-benz.com.br/institucional/fornecedores/compra-de-material), 
estando disponível para consulta e conhecimento antes mesmo do início das negociações contratuais 
entre a MBCVBras e os fornecedores.  

Caso seja necessário alterar ou atualizar determinado capítulo do MBST, a MBCVBras 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. 
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5. Comunicação 

A comunicação entre a MBCVBras 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 MBCVBras e o fornecedor de forma diferente, na hipótese de 
divergência entre as versões, prevalecerá a versão em português.  
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01.02 - REGULAMENTAÇÃO REFERENTE À PROVISÃO, TESTE E TROCA DE DADOS CAD 
E DADOS ELÉTRICOS/ELETRÔNICOS 

1. Disposições Gerais 

A MBCVBras usualmente desenvolve componentes, sistemas/módulos e funções completas em 
conjunto com o fornecedor. A comunicação próxima, clara e eficiente entre a MBCVBras 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 (Computer Aided Design), EDM 
(Engineering Data Management), EDI (Eletronic Data Transmission) e regulamentos claros para ambas 
as Partes é fundamental. No departamento de desenvolvimento da MBCVBras, a validação digital 
antecipada envolve protótipos virtuais do veículo completo (digital mock-up), análises de montagem e 
cinemática, cálculo estrutural, além de planejamento de produção, incluindo a logística de produção e 
alocação de pedidos. Quando aplicável, o departamento de pós-vendas da MBCVBras usa a descrição 
digital do produto para dar suporte ao processo de documentação das peças de reposição, a criação 
de imagens e literatura de oficina, para manusear informações de instrução e para dar suporte a 
simulações. 

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, testes, troca de dados e o 
escopo a ser fornecido pelo fornecedor e o EDI. 

3. Geral 

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 MBCVBras. 
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 MBCVBras 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 (ODX-F, ECU-Mem, Fladen) mais as notas de 

entrega e valores de verificação (para o arquivo Hex, ODX-F, ECU-Mem e Definição de Segurança e 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 CAD 
Handbook, 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 
firmados entre a MBCVBras 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. 

 As peças aproveitadas de projetos anteriores, peças normalizadas e similares a 
peças normalizadas, porém com estrutura de dados e requisitos de qualidade 
reduzidos. Os projetos anteriores sujeitos à adequação são definidos no manual 
CAD, módulo CV006.  

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 
da MBCVBras e o fornecedor. 

 O planejamento, criação e documentação de instruções para oficina, instruções de 
operação e imagens técnicas também podem ser informações de descrição de 
produto derivadas de 3D-CAD, como por exemplo, nos formatos JT, Cinema4D ou 
JPEG (imagens 2D). 

3.3 Uso de Sofware 

Toda informação deve ser criada, alterada, encaminhada e usada através de softwares que 
respeitem os requerimentos de software e permitam o uso e processamento da informação para 
uso comercial. O fornecedor deve assegurar que seus subfornecedores atendam aos mesmos 
requerimentos. 

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 parcialmente, tal fato 
impactará diretamente na avaliação do fornecedor. Informações referentes aos elementos 



Mercedes-Benz Special Terms Passenger Cars                                                  Desenvolvimento do Produto 
01.02   
2020 
 

 3

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 aos requisitos 
mencionados neste documento, 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 custa exclusiva 
do fornecedor; e/ou. 

 Após consulta, geração dos escopos faltantes ou retrabalho dos dados CAD por um 
terceiro eventualmente contratado pela MBCVBras, sendo que o fornecedor arcará 
integralmente com todos os custos da referida contratação; e/ou a responsabilização do 
fornecedor perante a MBCVBras pelas perdas e danos que causar à MBCVBras 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 necessário (CATIA supplier 
packages, STEP Assembly Manager SAM). O “pacote de fornecedor CAD” (CAD Supplier 
package) está disponível para download gratuito no portal de engenharia (Engineering Portal).  

                                                
3  Disponível em http://daimler.covisint.com, aplicação EngineeringPortal aplicação EngineeringService, item Partner integration. 
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04.02 – RECEBIMENTO DE MATERIAS 

1. Disposições Gerais 

Com o intuito de garantir o processo de recebimento dos materiais, é imprescindível o envio, pelo 
fornecedor à MBCVBras, 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 as mercadorias sejam faturadas e despachadas à MBCVBras 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 
MBCVBras 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.  

Para os procedimentos internacionais, está em vigor 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; 
 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.  
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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 deve 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 MBCVBras 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 
(INCOTERMS) aplicáveis.  

A documentação de embarque deverá ser enviada para a MBCVBras, conforme Contrato de Compra e 
DCM (Documento de Chamada de Material) para o endereço abaixo mencionado:  

Iracemápolis - Mercedes-Benz do Brasil Ltda., SP - 306 Km 08 – Rodovia Luiz Ometo, CEP 13495-000  
Iracemápolis – São Paulo - Brasil. 
 
4. Operadores Logísticos 

A documentação acima deve ser entregue ao operador logístico conforme instrução do departamento 
de logística da MBCVBras.  

5. Considerações Finais 

Os documentos de importação devem ser confeccionados e entregues conforme as instruções acima. 
A MBCVBras não se responsabilizará pelos documentos emitidos em não conformidade que gerarem 
atrasos e custos ao processo. Todo e qualquer custo incorrido pela MBCVBras em virtude do não 
cumprimento pelo fornecedor das instruções acima estabelecidas serão arcadas exclusivamente pelo 
fornecedor.   
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17.02 – 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 MBCVBras.  

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 MBCVBras o 
direito de devolver quantidades excedentes e cancelar quantidades atrasadas, sem prejuízo de seu 
direito ao ressarcimento das perdas e danos que resultarem do atraso ou da entrega de quantidades 
menores que as constantes do DCM para a MBCVBras.  

Em caso de devolução das quantidades excedentes, será debitado do fornecedor toda e qualquer 
despesa incorrida pela MBCVBras em virtude de utilização de mão de obra.As mercadorias deverão ser 
entregues pelo fornecedor no local discriminado no DCM.  

O envio das informações é realizado por tele-transmissão ou mediante disponibilização no site da 
Logística (Portal eEVN - https://eevn.t-systems.com.br). Em casos excepcionais, pode ser feito por 
meio de transmissão de fax ou e-mail.  

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

A mercadoria entregue pelo fornecedor deverá ser deduzida das parcelas programadas em aberto, 
conforme indicado no correspondente QEP. 

Nos totais parcelados estão inclusas a quantidade das mercadorias devolvidas e que não tenham sido 
repostas pelo fornecedor até a data de emissão da nota fiscal a que faça referência.  

A quantidade de meses especificada para produção e aquisição de matéria-prima dos QEPs, 
respectivamente, indica a quantidade de meses pelo qual o fornecedor poderá fornecer as mercadorias 
à MBCVBras, sendo apenas uma referência ao fornecedor. Tal referência objetiva, unicamente, que o 
fornecedor possa programar a compra de matérias-primas eventualmente necessárias para a produção 
das mercadorias.  

A MBCVBras reserva-se o direito de alterar, a seu exclusivo critério e a qualquer momento, os números 
constantes nos QEPs.  
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A confirmação/aceite do fornecedor referente ao programa de produção/entrega estipulado deve ser 
realizada eletronicamente ou manualmente através do site web da Logística (Portal eEVN). 

Possíveis dificuldades para o atendimento do programa estabelecido deverão ser comunicadas à 
MBCVBras, através do site web da Logística (Portal eEVN) e/ou por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis (D -4) contados do recebimento do correspondente QEP pelo fornecedor. Não havendo qualquer 
manifestação dentro deste prazo, o programa será considerado aceito pelo fornecedor. 

Todos os custos e despesas decorrentes de falhas de fornecimento de materiais, que acarretam 
prejuízos à MBCVBras (p.ex.: bloqueio de veículos da sequência de montagem, retrabalho, 
complementação de peças fora da linha de montagem, transporte terrestre ou aéreo) gerados pelo 
fornecedor, devem ser ressarcidos à MBCVBras. A cobrança de tais custos e despesas ocorrerá 
através de aviso de lançamento de débito (“AL”).  
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28.02 - DETERMINAÇÃO E UTILIZAÇÃO DAS EMBALAGENS 

1. Disposições Gerais  

A MBCVBras trabalha com seus fornecedores utilizando embalagens retornáveis para componentes  
nacionais e descartáveis para componentes importados diretamente pela MBCVBras.  

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 MBCVBras, conforme Anexo 1 ao presente capítulo. 

As especificações das embalagens são determinadas pelo planejador de embalagens da MBCVBras 
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 MBCVBras 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 MBCVBras. 

O fornecedor poderá sugerir para o planejador de embalagens da MBCVBras 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 definidos de tal 
modo que permita o abastecimento direto no local de consumo e atenda o programa de produção 
da MBCVBras, 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 MBCVBras. 

Se o fornecedor não utilizar a embalagem determinada em conjunto com o planejador de 
embalagem da MBCVBras, esta reserva-se o direito de cobrar do fornecedor os custos adicionais 
decorrentes de tal fato (por exemplo, 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, deverá apresentá-la ao departamento de planejamento de 
embalagem da MBCVBras 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 MBCVBras determinará a quantidade necessária de embalagens para todo o processo de 
circulação de embalagem. 

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.  
 
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 MBCVBras. 
 

As necessidades adicionais dos fornecedores (por exemplo, para a fabricação de lotes, estoques 
suplementares ou emprego de subfornecedores) não estão inclusas no cálculo básico das 
necessidades acima exposto. Toda e qualquer necessidade adicional/excepcional deverá ser 
informada com antecedência suficiente para o planejador de embalagens da MBCVBras, 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 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 MBCVBras.  

O fornecedor deverá seguir o padrão de estrutura, dimensão e construção da MBCVBras para 
garantir a modularidade da embalagem.  

4.2 Modelos MBCVBras (Embalagens Padrão Metálicas e Plásticas)  

Como regra geral, a MBCVBras é encarregada da aquisição desse tipo de embalagem. As 
embalagens adquiridas pela MBCVBras pertencem exclusivamente à MBCVBras.  
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Se o fornecedor necessitar de quantidade de embalagens superior àquelas definidas para o fluxo 
pela MBCVBras, por exemplo, para seu próprio processo produtivo, deverá adquiri-las por conta 
própria, devendo, contudo, seguir sempre os padrões da MBCVBras e consultar o planejador de 
embalagem da MBCVBras.   

4.3 Modelos MBCVBras (Embalagens Especiais)  

A embalagem especial deve ser desenvolvida e adquirida em parceria com o fornecedor e 
MBCVBras 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 MBCVrasB.  

O fornecedor deverá negociar, com o departamento de compras da MBCVBras, o preço de 
fornecimento do componente englobando ou não o custo da embalagem (depende da propriedade 
da embalagem) e o custo do frete (posto MBCVBras), discriminando, entretanto, os valores de cada 
um. O fornecedor deverá garantir integralmente a qualidade do componente no ponto de consumo.  

A discriminação do custo da embalagem e de frete facilitará uma análise comparativa, por exemplo, 
para a aplicação do Milk Run.  

Caso a embalagem especial não seja propriedade da MBCVBras, o fornecedor deverá seguir o 
padrão de estrutura, dimensão e construção da MBCVBras para garantir a modularidade da 
embalagem. Estas características estão descritas no Anexo 1 ao presente capítulo. 

 
4.4 Embalagens de propriedade do Fornecedor (Embalagens Retornáveis) 

Quando a propriedade da embalagem for do fornecedor, recairá sobre ele o fornecedor a 
responsabilidade pela embalagem, sua manutenção e respectiva disponibilização segundo as 
necessidades estabelecidas e os prazos previamente fixados pela MBCVBras.  

O fornecedor deverá seguir o padrão de estrutura, dimensão e construção da MBCVBras para 
garantir a modularidade da embalagem.  

4.4.1 Manutenção 

A responsabilidade pela manutenção da embalagem será do seu proprietário, ou seja, da 
MBCVBras ou do fornecedor, conforme o caso. Sempre que a embalagem estiver danificada, a 
MBCVBras 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 MBCVBras, sendo que, em 
hipótese alguma, a embalagem poderá retornar à MBCVBras sem os devidos reparos; 

 identificar as embalagens, conforme o padrão adotado pela MBCVBras; 
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 numerar as embalagens que sofreram manutenção de acordo com o padrão adotado pela 
MBCVBras; e 

 preencher e enviar aos responsáveis da MBCVBras o cronograma com o 
“Planejado/Realizado” das embalagens que sofreram manutenção, conforme o padrão 
adotado pela MBCVBras.  

 

4.4.2 Consequências do não cumprimento do item 4.4.1 

Caso a manutenção não seja efetuada pelo fornecedor no prazo acordado entre o fornecedor e a 
MBCVBras, conforme descrito no item acima, a MBCVBras 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.  
 

4.5 Modelos do Fornecedor (Embalagem Descartável) 

A utilização de embalagens descartáveis está restrita a importação e exportação, considerando as 
premissas estabelecidas pela MBCVBras. As embalagens descartáveis deverão ser previamente 
aprovadas por escrito pela MBCVBras. 

 
O fornecedor deverá negociar, com o departamento de compras da MBCVBras, 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 MBCVBras. 

5. Gerenciamento da Devolução das Embalagens Vazias 

As devoluções de embalagens retornáveis vazias serão realizadas pelo departamento responsável 
da MBCVBras (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 MBCVBras após consumo dos itens. 

6. Gerenciamento Central dos Estoques 

O gerenciamento dos estoques será efetuado pela MBCVBras 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.  



Mercedes-Benz Special Terms Passenger Cars  Logística 
28.02   
2020 
 

 5

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 MBCVBras, independente da 
propriedade das embalagens ser do fornecedor ou da MBCVBras.  

O inventário deve ser realizado mensalmente e seus resultados devem ser fornecidos à MBCVBras 
na primeira semana do mês subsequente à realização do inventário. 

No caso de diferenças entre o saldo contábil da MBCVBras e o saldo físico no fornecedor, o 
fornecedor terá 30 (trinta) dias corridos para comprovar o envio dessas embalagens através de 
documentação aprovada pela MBCVBras (por exemplo,  nota fiscal, conhecimento de carga, etc). 
Após este prazo, a MBCVBras reserva-se o direito de cobrar o fornecedor os custos referente à 
reposição de tais embalagens. 

Se a MBCVBras 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 

 

MBCVBras 



Mercedes-Benz Special Terms Passenger Cars  Logística 
28.02   
2020 
 

 7

ANEXO 1 – PADRONIZAÇÃO DE EMBALAGENS 
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ANEXO 1 – PADRONIZAÇÃO DE EMBALAGENS 
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ANEXO 2 - PROPOSTA DE EMBALAGEM 

 
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$)       
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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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30.02 – NORMAS GERAIS DE EMBALAGENS 

1. Disposições Gerais 

A especificação ou norma sobre embalagens aplica-se a todos os fornecedores da unidade fabril da 
MBCVBras em São Bernardo do Campo, Juiz de Fora e Iracemápolis. O objetivo é orientar e assistir no 
desenvolvimento e especificação da embalagem para componentes, visando o atendimento das 
necessidades do sistema de produção da MBCVBras.  

Para que a MBCVBras 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 MBCVBras, concessionárias, mercados 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 MBCVBras 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 MBCVBras 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 MBCVBras (embalagens planejadas para 
cada item); 

 Os componentes deverão ser protegidos contra umidade e sujeira; 

 Os componentes deverão ser fornecidos na posição de utilização na MBCVBras;  

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

 A embalagem deverá permitir fácil acesso aos componentes, obedecendo aos princípios de 
ergonomia e segurança;  

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

 A embalagem deverá ser identificada conforme padrão adotado pela MBCVBras; 

 A embalagem deverá obedecer aos critérios de carga/descarga estabelecidos pela MBCVBras e 
a forma de abastecimento do ponto de consumo; 

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

 A MBCVBras 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 MBCVBras 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 MBCVBras, 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 MBCVBras utiliza embalagens multiuso retornáveis tratando as não retornáveis como exceção.  

As disposições referentes à utilização das embalagens da MBCVBras 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 MBCVBras. 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 

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) 
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5. Regulamentação excepcional 

Caso as exigências específicas das embalagens exijam a utilização de materiais que sejam conflitantes 
com normas disposições do MBST, a MBCVBras 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 MBCVBras.  

Os desvios com relação às normas disposições aqui constantes sobre embalagens só serão admitidos 
mediante autorização excepcional prévia e por escrito da MBCVBras. 

6. Contatos 

Planejamento MBCVBras Iracemápolis (Cars & Vans): 

- Maíra Yaci di L.P. Mendes (Gerente): (19) 3959-1220 

- Felipe Gimenez Masana (Planejador): (19) 3959-1221 

- João Paulo M. Aragão (Planejador): (19) 3959-1243 
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35.02 – 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 MBCVBras 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 teletransmissão de dados corresponde ao último estágio da técnica da MBCVBras 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 MBCVBras por 
meio do sistema de teletransmissão de dados e fazer o uso correspondente.  

Nas fábricas da MBCVBras são utilizados atualmente os seguintes tipos de mensagem para 
comunicação com a indústria exterior:  

 VDA 4905  Teletransmissão de dados de solicitações de fornecimento; 
 VDA 4906  Teletransmissão de dados de faturas (apenas com fornecedores previamente 

indicados pela Daimler AG); e  
 VDA 4913  Teletransmissão 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 ou o recebimento com qualquer erro que impossibilite a sua 
utilização, facultará à MBCVBras 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 nas condições adequadas estabelecidas pela MBCVBras, 
inclusive no tocante a eventual parada de linha de produção.  

Independentemente da ferramenta utilizada para envio do Aviso de Embarque pelo fornecedor, quando 
o arquivo não for recebido pela MBCVBras, 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 – Portal eEVN)  

A MBCVBras 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 MBCVBras.  

A MBCVBras enviará ao fornecedor o certificado de validação do acesso bem como o código de 
identificação e senha. O link para Portal eEVN é: https://eevn.t-systems.com.br Todos os dados estão 
disponibilizados para serem baixados nos padrões ANFAVEA. 
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13.02 – APROVAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO E DO PRODUTO (PPA) 

1. Introdução

De acordo com a norma ISO/TS 16949, o fornecedor deve realizar um processo de Processo de 
Produção e do Produto (“PPA”) para aprovação da produção em série. A menos que especificado de outra 
forma, o fornecedor deverá seguir as exigências feitas neste processo, devendo seguir a versão mais 
atualizada da VDA 2 e a validação conforme VDA 6.3 P2-4. 
Em caso de desenvolvimento de novos fornecedores, estes deverão seguir o APQP e a aplicação do VDA 6,3 P1 
(Análise de Potencial) 

2. Área de Aplicação

Além do escopo especificado na VDA Volume 2, o processo de PPA também deverá ser realizado por 
software e peças padrão, salvo acordo em contrário (veja a respectiva versão em vigor da VDA 235- 
204 especificação do material, para elementos de fixação de alta resistência para a indústria automotiva). 

Se a peça for entregue com vários números de itens, os processos correspondentes e as alterações das 
características das peças devem ser apresentados na entrega das amostras, além das características dos 
componentes. 

A MBCVBras poderá solicitar um relatório de PPA para os componentes e um escopo de fornecimento 
com os números de itens da MBCVBras. 

3. Noções básicas do PPA

3.1. Aprovações produção em série de outras plantas da MBCVBras 

Caso o fornecedor já tenha recebido aprovação de produção em série por uma das plantas da MBCVBras e 
não há nenhum gatilho para um novo processo de PPA (conforme lista constante no item 4), um novo 
processo de PPA não terá que ser realizado antes de fornecer as outras plantas da MBCVBras. O 
fornecedor enviará a amostra como planejado juntamente com a sua aprovação de produção em série para a 
nova planta da MBCVBras para receber a aprovação da referida planta. 

3.2. Identificação das peças 

Peças para as quais a amostragem ainda não foi realizada devem ser identificadas com seu status de 
desenvolvimento de acordo com o registro curriculum da peça (Life Record). Em consulta com a MBCVBras, 
estas peças devem ser apresentadas como “outras amostras” e têm a finalidade exclusiva de validação do 
estágio de projeto. Aprovação de série não será concedida para “outras amostras”. 

As amostras são definidas como as 6 primeiras peças de cada modelo a serem inseridas no processo e 
acompanhadas na montagem, para verificação de potenciais erros de reconhecimento de novos componentes e 
softwares. 

Salvo acordo em contrário, por escrito, dever-se-á seguir a rotulagem descrita no VDA2, inserindo todos os 
dados das peças envolvidas no processo de avaliação e aprovação do lote inicial e um adesivo vermelho (cerca 
de 20 mm Ø) especificando Exx (em que “xx” é o índice sequencial). 

Etiquetas separadas de peças de amostra e peças para testes de produção podem ser exigidas pela 
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respectiva planta da MBCVBras. 
 

Para carros de passeio, começando com a amostragem inicial das amostras para o PPA, as amostras devem 
ser identificadas com um adesivo/etiqueta branca indicando o seu status da qualidade em conformidade 
com o curriculum da peça (Life Record) (Qxx) e informando o seu estado de cor de 

acordo com a cor da peça e o curriculum da peça (Life Record) (Fxx) para peças com código suplementar 2, 
até a conclusão dos testes produção final da MBCVBras/try out. 
 

É necessário contatar os responsáveis da planta da MBCVBras para as peças da carroceria. 
 

4. Gatilhos para o Processo PPA 
 

O departamento da MBCVBras responsável pela aprovação de produção em série deverá ser notificado 
acerca de todos os processos de produção e das modificações dos produtos. Salvo acordo  em contrário, o 
fornecedor deverá proceder conforme a seguinte matriz: 

 
 
Gatilhos 

Aviso de desempenho 
da amostra ao 

departamento de PPA 

Comunicação ao 
departamento de 

Compras 

Aviso ao 
departamento 
de  Logística 

Peças novas x    
Alteração   do   produto   (aprovado pela 
engenharia da MBCVBras) 

x    

Alteração do processo de produção x x x 
Mudança do local de fabricação x    
Modificação do Processo de Teste x    
Alteração do layout de produção x    
Paralisação da produção de longa 
duração por período superior a 12 
meses. 

 
x 

   

Uso de ferramentais novos, 
modificados e substituídos (não 
aplicável à ferramentas metálicas de 
remoção. 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

Alteração do seu fornecedor  (Tier 2). No 
caso de peças com características 
especiais (DS, DZ), esta obrigação existe 
até o fornecedor responsável pela 
característica. 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

Modificações nas peças compradas pelo 
fornecedor 

x    

Amostra  Subsequente  (correção  e 
discrepância) 

x    

Requalificação sem falhas x    
 

5. Execução do Processo de PPA 
 

No surgimento de um gatilho do processo PPA causado pelo fornecedor, o fornecedor deverá notificar sobre 
o gatilho, pelo menos, 06 (seis) meses antes da implantação planejada. Em casos excepcionais e 
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devidamente justificados, qualquer divergência na execução do processo de  PPA  e  os  gatilhos listados no 
item 4 supra podem ser acordadas com o departamento responsável da MBCVBras pela aprovação de 
produção em série. A mudança do local de fabricação do componente não é permitida na fase inicial 
(Startup). O aviso de mudança do local de fabricação do componente deverá ser enviada com, pelo menos, 06 
(seis) meses de antecedência, e dependerá de aprovação da MBCVBras. 

 

A MBCVBras especificará uma data  de amostragem para o fornecedor. Mesmo sem um contrato de 
compra específico, o fornecedor deverá entregar as peças de amostra até a data estabelecida, salvo se a 
MBCVBras dispensar expressamente a sua entrega. 

 
Antes do processo de PPA, os documentos específicos no âmbito de amostragem e do número das 
amostras serão especificados no planeamento de amostragem da etapa de submissão.  Além  da amostra 
técnica (status Q), uma amostra variante (A status) deverá ser fornecida para as peças que se destacaram 
pelo código suplementar 2 (cor, idioma, etc.). 

 
No caso de ferramentais de peças em que a estrutura de superfície esteja integrada numa etapa 
separada da produção, o processo de PPA será realizado com base em "outras amostras" com um estado 
de desenvolvimento nos termos do capítulo 4.5.2 da VDA Volume 2. Uma aprovação na íntegra da estrutura 
de superfície será emitida pelo departamento da MBCVBras responsável pela aprovação da produção em 
série 

 
Em caso de desvios, o fornecedor deverá obter aprovação prévia por escrito (autorização de desvio) do 
responsável departamento de desenvolvimento da MBCVBras e enviar a autorização de desvio juntamente 
com a amostra para a amostragem. O estado corrigido deve ser apresentado no âmbito do subsequente à 
amostragem antes do termo da autorização de desvio. 

 
As características de produtos e os processos relevantes (com características especiais) para os quais 
estudos de capacidade devem ser realizados, devem ser coordenadas com a MBCVBras. Até que os 
parâmetros de capacidade do processo forem verificados, as características  especiais  serão verificadas 
100% pelo fornecedor. 

 
No desvio da VDA Volume 2, os seguintes requisitos aplicáveis às características DS / DZ especificadas 
nas documentações específicas (como, por exemplo, desenhos, CAD registros de  dados): 

 
 A capacidade do processo de curto prazo Cmk ≥ 2,00 
 A capacidade do processo de longo prazo Cpk ≥ 1,67 

 
O procedimento para processos especiais está de acordo com MBST14. 

 
"Testes de produção / try out no Fornecedor" são geralmente realizados para novos lançamentos e 
melhorias do modelo. Neste caso, o departamento responsável pela aprovação em série de produção deverá 
ser notificado com antecedência, sendo que a participação da MBCVBras deverá ser permitida. A aprovação 
será concedida se for constatado pela MBCVBras o total cumprimento de todos os critérios de peças (Anexo 
2), bem como o atendimento dos critérios do processo (Anexo 2) especificados na tabela a seguir. A 
aprovação geral incondicional deverá ser obtida até, no máximo, na fase do"teste de produção 3 do 
fornecedor / try out 3". 

 
Além de novos lançamentos e melhorias do modelo, nenhum "teste de produção 3 no fornecedor / try out 3" 
deverá ser realizado, sendo que estará sujeito à coordenação com os funcionários da planta MBCVBras 
responsáveis pela aprovação da produção em série. A aprovação somente será concedida se todos os 
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critérios das peças (Anexo 2) e critérios do processo (Anexo 2) forem atendidos na sua totalidade. 
 

Critérios do Processo Aprovação geral condicional Aprovação geral incondicional 

 
Tempo 

"A produção do fornecedor 
teste 1 / tryout 1"  se  vários 
são planejadas 

Ultimo  "teste  de  produção  do 
Fornecedor / tryout" 

Instalações da planta, 
máquinas, equipamentos. 

OK OK 

Cadeia logística Condicionalmente OK OK 
O tempo de ciclo, unidade nos. Condicionalmente OK OK 
Pessoal Condicionalmente OK OK 
Capacidade de processo Condicionalmente OK OK 
Equipamentos de ensaio, 
bancadas de ensaios. 

Condicionalmente OK  

Processo de fabricação, 
Peças compradas 

Condicionalmente OK OK 

 

Para os escopos selecionados, uma série de peças que, pelo menos, corresponde ao rendimento de um 
turno e, no máximo, ao rendimento de 3 (três) dias de produção deverá ser produzida em coordenação com a 
MBCVBras ao final do "teste de produção do fornecedor / try out". Estas peças devem ser produzidas 
dentro da "capacidade da linha da planta da MBCVBras ". 

 
Se o fornecedor compra por lotes de subfornecedores, o fornecedor deve selecionar um procedimento 
semelhante, envolvendo a MBCVBras se necessário. 

 
6. Nível de submissão 

 
Salvo acordo em contrário entre o departamento da MBCVBras responsável pela aprovação da produção em 
série e o fornecedor, documentos e amostras correspondentes à apresentação nível 2 deverão ser 
disponibilizados à MBCVBras. 

 
 

N 

 

Requisitos (características em conformidade com as especificações) 

Nível de 
submissã 

o 
1 2 3 

1 Folha de rosto do relatório PPA x x x 
 
2 

Resultados dos testes (exemplo: Dimensões¹, função, materiais (exemplo: força, 
propriedades físicas), sentir, som, odores aparência², superfície, confiabilidade, 
capacidade de processo, peso, meios de transporte, teste EMC / ESD, etc.). 

   
x 

 
x 

3 Amostra (número por lote), salvo acordo caso contrário³. 5 5 5 

4 
Documentos  (exemplo:  desenhos  de  clientes,  dados  de  CAD,  especificações, 
modificações nos projetos aprovados, simulações, etc.). 

  x x 

5 
Projeto  do  fornecedor  e  aprovações  de  desenvolvimento  se  responsável  pelo 
desenvolvimento 

  x x 

6 Sistema FMEA do produto     E 
7 Sistema FMEA de Processo     E 
8 Fluxograma de Processo (produção e passos da inspeção)   x x 
9 Plano de Controle   E E 
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10 
Inspeção e lista de equipamentos de teste 
(específico do produto) 

    x 

11 
Inspeção e estudo capacidade do equipamento de teste, conforme o esperado 
(resultado) 

  x x 

12 
A confirmação do cumprimento dos requisitos legais, de acordo com a 
MBCVBras (exemplo: meio ambiente, segurança, reciclagem e coleta seletiva) 

x x x 

13 
O  ID  no.  da  folha  de  aceitação  dos  materiais  IMDS  com  o  estado  atual  da 
construção deve ser indicada na folha de rosto do relatório PPF. 

x x x 

14 Software relatório de teste (Anexo 4) x x x 
15 Lista de materiais, com o desenho, se solicitado pela MBCVBras (Anexo 3)   x x 
16 Lista de trabalho e instruções de teste com status de aprovação   x x 

17 
Lista de Ferramentas (com nºs de unidades. / Número de lotes e declaração da 
qualidade da ferramenta) 

  x x 

18 Prova/evidência de que foi atingido o tempo de ciclo de produção em série   x x 

19 
Visão geral dos itens comprados em casa pelo fornecedor por peça e status de 
aprovação processo 

  x x 

20 
Confirmação por escrito de que os critérios foram cumpridos, de acordo com a 
maturidade da produção em série, da peça e a matriz de avaliação processo. 

  x x 

21 Qualidade 4 / cor, registro currículo da peça (Anexo 1) x x x 

22 
Cartão  da  amostra  (Anexo  5)  (apenas  a  pedido  da  localização  da  
MBCVBras relevante) 

x x x 

23 Aprovação do sistema de pintura da MBCVBras   x x 

24 
Provas   que   garantam   a   rastreabilidade   e   arquivamento   de   dados   das 
características DS / DZ. 

  x x 

E 
Requisito  para  o  nível  relevante  de  submissão,  apenas  para  consulta,  os 
documentos permanecem com o fornecedor. 

    x 

 

¹ As seguintes diretrizes da MBCVBras deve ser aplicadas (ver SIS padrão mestre no portal de 
fornecedores:  http://daimler.covisint.com): 
- Requisitos Gerais para carroceria. 
- Padrão para descrever os resultados medidos para peças de montagem compradas e prender carroceria. 
² Como parte da cor da amostra, os relatórios de medição para medição espectral na referência ou 
amostra básica e a amostra inicial deve ser fechado. 
³ Carros de passeios: Geralmente 5 partes mais 2 amostras para amostragem de cor / variante, 50 peças 
de amostra são necessários para todas as pequenas partes (grampos, grampos,  parafusos, porcas, etc.) 
4 O “status de E/Q” descreve o status exato de desenho e geometria (ZGS) com design e uso de 
mensagem (KEM), por exemplo, YAP e além disso todos os status de tecnologia produção e modificações. 

 
O fornecedor deverá documentar o processo de compras de seus fornecedores e fornecerá  esta 
documentação para os responsáveis da planta da MBCVBras, quando solicitado. 

 
Se a responsabilidade pela amostragem e aprovação das peças compradas pelo fornecedor (peças 
dirigidas) for da MBCVBras, o fornecedor deverá listar tais peças com as seguintes informações em 
separado (no ponto 19 da matriz de nível apresentação): 
- Número de Peças 
- Fornecedor com código de fornecedor da MBCVBras 
- ZGS 
- Status Q / A 
- Status de Aprovação 
- Planta da MBCVBras e número de aprovação relatório de ensaio 
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7. Períodos de armazenamento 

 
Períodos de armazenamento são baseados na VDA Volume 1. Após a interrupção da produção em série, 
os documentos do processo do PPA devem ser arquivados por 15 (quinze) anos pelo fornecedor e deverão 
ser apresentados sempre que a MBCVBras requerer. 

 

8. Status de aprovação 
 

O fornecedor será notificado sobre o andamento da aprovação geral na forma de um relatório de teste. 
Para as plantas específicas, os resultados do teste de material podem ser enviados com um relatório de 
teste separados. O fornecedor receberá a avaliação folha de dados IMDS via IMDS 

 
 

9. Relatórios 
 

O método e o formato da transferência de documentos de amostragem deverão ser coordenados com a 
planta da MBCVBras. Se submissão tem lugar em formulário de papel, o fornecedor fornecerá o número de 
cópias dos documentos solicitados. 

 
10. Atividades Preparatórias 

 
Antes ou em paralelo ao processo de PPA, atividades como oficinas de workshops ou reuniões de color 
matching serão realizadas com a MBCVBras em conjunto com os  fornecedores  para  escopos parciais 
selecionados. As peças com color m a t c h i n g  devem ser fabricadas em condições totais de produção 
em séries. Na medida em que as peças com a estrutura da superfície especificada não estejam encomendadas 
para a primeira reunião color matching , algumas peças deverão ser fornecidas com a estrutura da 
superfície especificada para a reunião de color matching o mais tardar até antes da aprovação parcial/total da 
série. 
 
11. Descumprimento 

 
Se a amostragem acordada para cada peça não levar ao sucesso, o fornecedor assumirá todos os custos 
adicionais incorridos pela MBCVBras que estão diretamente relacionados ao processo de amostragem em 
que o fornecedor for responsável pelo resultado negativo. 

 
12. Processo de Apresentação de Amostra 

 
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. 

 
Após a homologação do relatório de Exame de Primeira Amostra (“EMPB”), conforme informada ao 
fornecedor por meio de relatório expedido e inserido no eSEP++, os departamentos de qualidade e 
logística gerenciamento de fornecedores da MBCVBras estão autorizadas a efetuar o abastecimento de 
peças. 

 
O fornecedor deverá garantir a qualidade dos lotes fornecidos e, caso o estudo estatístico PP/PPK não 
tenha sido concluído no relatório de Exame de Primeira  Amostra  (“EMPB”)  devido  à impossibilidade de uma 
produção mínima de 125 (cento e vinte e cinco) peças, o estudo estatístico deverá ser concluído quando 
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da produção das peças para try out e início de série (SoP). 
 

Em paralelo ao PPF (Liberação  do  Processo de Produção e do  Produto)  ocorre a confirmação da 
qualidade do produto e a estabilidade do processo, mediante a montagem do produto nos try outs e no 
início da série (até três meses após início de produção - SoP). O teste de desempenho da qualidade do 
produto para aprovação do PPF é acompanhado pelo contato do fornecedor da MBCVBras, responsável 
pelo desenvolvimento do processo de amostra do produto em questão. 

 

13. Planejamento da Apresentação de Amostras 
 

O fornecedor deverá ter um planejamento avançado da qualidade (VDA 4.3 ou 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 ou 
CP/CPK, estudo dos meios de medição MSA, apresentação das amostras, etc.), conforme tabela constante 
do item 13.1 (Requisitos de Retenção e Níveis de Submissão). 

 
Todas as atividades planejadas deverão ser acordadas entre a MBCVBras  e  o  fornecedor  e documentadas 
no cronograma de desenvolvimento, que serão acompanhadas pelo gestor da qualidade do fornecedor da 
MBCVBras. 

 
13.1 Requisitos de Retenção e Níveis de Submissão 

 
Os requisitos de retenção e os níveis de submissão determinarão quais documentos, relatórios, anotações e 
amostras, se for o caso, devem ser encaminhados à MBCVBras para a liberação do processo de produção e 
de produto, bem como informam a necessidade de inspeção dos dados de suporte no fornecedor. Níveis de 
Submissão conforme norma VDA2: 
 
Nível de Submissão1: 
- 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 números de lotes 
conforme nível 1. 

 
Nível de Submissão 2: 
- fornecedor novo; 
- problemas de qualidade em fornecedores conhecidos; 
- novo processo de produção (produtos novos). 

 
Nível de Submissão 3: 
- novos processos de produção; 
- produtos complexos, de difícil fabricação, processo de produção de difícil domínio; 
- itens com característica de segurança DS/DZ 

 
14. Prazos para a Apresentação das Amostras Iniciais 

 
A MBCVBras 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. 
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15. Preparação da Série – PSV 
 

Para os produtos classificados como alto risco “A” é aplicado o PSV - Preparação para a série, em que são 
acompanhadas todas as atividades da qualidade e logística na fase de  desenvolvimento  do produto.  Todas  as  
atividades  descritas  no  PSV  devem  ser  acompanhadas,  medindo  o  grau  de maturidade da atividade, 
analisando o risco e estabelecendo planos de ação para cumprimento dos prazos dos Quality Gate (QG). 

 
16. Identificação das Amostras 

 
As amostras devem ser identificadas com as seguintes informações, abaixo melhor detalhadas: ZGS, Q-
stand, número sequencial correspondente aos relatórios de exame e, em caso de múltiplos meios de 
produção, tal informação também deve fazer parte da identificação da peça. 
- ZGS: nível de modificação de engenharia do item; 
- Q-stand: nível de modificação da peça no processo; 
- Número sequencial: identificação que corresponde aos relatórios de exame (exemplo: peça 1, peça 2, peça 
3, etc.); 
- Múltiplos meios de produção: número de cavidades, ferramental, outros. 

 
17. Comprovação da Capacidade do Processo 

 
Os procedimentos para a determinação da Capacidade do Processo devem ser efetuados em conformidade 
com a norma VDA 2 (versão atualizada vigente). 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 MBCVBras. 

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

 
- Estudo inicial do processo: PP/Ppk ≥ 1,67; 
- Capacidade do processo: Cp/Cpk ≥ 1,33. 

 
18. 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), requisitos que devem ser 
submetidos e inseridos no portal eSEP++ são identificados no RA com a letra “X”. 

 
19. Entrega de Amostras Iniciais 

 
As amostras iniciais devem ser entregues à  MBCVBras acompanhadas das respectivas notas  fiscais, livres 
de débito, identificadas no seu corpo “AMOSTRAS PARA TESTES”, na quantidade informada pelo gestor da 
qualidade do fornecedor na MBCVBras e prescritas no requisito da amostra. Quando solicitado corpo de 
prova ou componentes extras pela MBCVBras, tais itens deverão ser entregues juntamente com as amostras 
iniciais. 

 
As peças de amostra devem estar identificadas conforme o prescrito no item (Identificação das Amostras) e o 
lote de amostra (peças, corpo de prova, componentes  extras)  identificado  com  a etiqueta “peças de 
amostra” (Anexo). 

 
Concomitantemente ao envio das peças, a documentação que compõe o processo de amostra (“EMPB’’– 
Relatório de Exame de Primeira Amostra / PAPP) deverá ser entregue ao departamento gerenciamento da 
qualidade de fornecedores da MBCVBras. 
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20. Consequências da Inobservância deste MBST 

 

Caso haja inobservância de quaisquer das disposições e especificações contidas no MBST, ou caso a 
apresentação da amostra não levar a um resultado satisfatório, o fornecedor será responsável por todos 
os custos incorridos pela MBCVBras em razão de tal fato. 
Anexos: 
(Veja o padrão mestre SIS no portal de fornecedores: http://daimler.covisint.com) Formulários: 
1- Part Life Record ‘’Currículo da Peça’’ 
2- Assessment Matrix for Approval Status ‘’Matrix de Aprovação do processo de produção com cores’’ 3-
Material BOM ‘’Lista de componentes’’ 
4-Software Test Report ‘’Relatório de teste para componentes eletrônicos’’ 5-
Sample Warrant ‘’Autorização de Amostra’’ 

 
Em casos excepcionais, um processo diferente pode ser acordado por escrito entre a MBCVBras e o 
fornecedor. 
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14.02 - QUALIDADE ASSEGURADA – IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DA 
QUALIDADE 

 

 

1. Seleção e Aplicação do Sistema de QM 
 
Para garantir a qualidade do produto impecável e constante, o fornecedor deve estabelecer um sistema de 
gestão da qualidade doravante designado por "QM". O sistema QM deve ser configurado de acordo com a 
versão vigente da norma ISO / TS 16949. Evidências devem ser fornecidas através de certificação, por uma 
entidade certificadora reconhecida pela IATF (International Automotive Task Force). A certificação mínima 
exigida do fornecedor é a ISO 9001:2015. Qualquer desvio desse procedimento requer uma aprovação 
específica pela MBCVBras. 
 
O fornecedor criará seu sistema QM e seus subfornecedores também são obrigados a cumprir os requisitos 
deste MBST. 
 
A pedido, o fornecedor também deve atender aos requisitos suplementares específicos de cada país, por 
exemplo, CE (comunidade europeia), certificados dos EUA, CCC. 
 
2. Auditoria 
 
A MBCVBras tem o direito de examinar e avaliar o sistema QM do fornecedor e medidas de garantia da 
qualidade ou ter estes auditados e avaliados por um terceiro contratado pela MBCVBras. Pode ser feito como 
parte de uma auditoria (por exemplo, técnicos de auditoria de fornecedor) após aviso prévio. Como parte 
de suas entregas, o fornecedor também deve permitir que seus subfornecedores sejam auditados pela 
MBCVBras ou um terceiro contratado pela MBCVBras. O fornecedor concorda em auxiliar a MBCVBras na 
identificação de pontos de melhoria na estrutura dos subfornecedores. A MBCVBras pode estipular medidas 
de garantia da qualidade em casos específicos. 
 
Fornecedores que desenvolvem e fornecem software, também em combinação com hardware, devem observar 
a versão válida relevante da ISO / IEC 15504 ou os Padrões Automotive SPICE™. 
 
A pedido, a MBCVBras deve ser informada sobre variações na medição no processo de desenvolvimento do 
software (por exemplo, número de erros por linhas de código, distribuição de erro sobre as fases de 
desenvolvimento, medição de eficiência em várias fases de desenvolvimento de software, a cobertura de teste, 
como C1 ou as variações de medição equivalentes). 
 
A maturidade do processo de desenvolvimento de software deve ser verificada através de uma avaliação em 
conformidade com a norma ISO / IEC 15504 ou Automotive SPICE. 
 
Um protocolo de resultados de acordo com SPICE ou Automotive SPICE devem ser apresentadas, mediante 
solicitação. Para os processos avaliados em questão, validados pela MBCVBras no âmbito mínimo, o fornecedor 
deve observar o nível 3 ou as especificações divergentes que são definidas pela MBCVBras. Se o nível exigido 
não é alcançado, as medidas correspondentes, incluindo a adequação da programação, devem ser acordadas 
com a coordenação da MBCVBras. 
 
A execução e escopo da avaliação e qualificação dos avaliadores devem atender aos requisitos das atividades 
de normalização da iniciativa do fabricante de software (HIS) e Automotive SPICE. Em caso de desvios 
significativos a estes requisitos, a avaliação é inválida. Neste caso, a reavaliação deve ser realizada por um 
terceiro independente, que não tomou parte na avaliação inválida. Os custos desta reavaliação estão a cargo 
do fornecedor. 
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A MBCVBras tem o direito de realizar uma avaliação de acordo com a ISO / IEC 15504 ou Automotive 
SPICE. 
 
3. Estratégia Zero Defeito; Científica e Técnica (State-of-the-Art) 
 
O fornecedor deve garantir que suas entregas e serviços correspondem à estratégia de zero defeito 
(state-of-the-art) científico e técnico. Para monitoramento de produto e processos não conforme, metas 
tangíveis serão definidas e acordadas, anualmente, com o fornecedor e registradas através de carta de 
acordo. O não cumprimento das metas acordadas poderá implicar no demérito do fornecedor e até restrição 
no pagamento, conforme estabelecido e acordado entre a MBCVB e o fornecedor. 
 
4. Planejamento da Qualidade e Garantia 
 
O fornecedor deverá verificar a produção do produto está livre de defeitos e vícios. O fornecedor deve 
documentar as medidas de garantia da qualidade com o comprovante/validação da garantia de qualidade. 
 
O fornecedor deverá avisar à MBCVBras imediatamente todas as violações da obrigação zero defeito. 
 
O fornecedor é responsável por determinar e definir as características especiais (por exemplo, segurança 
(DS), certificação (DZ), funcional (F) dos processos relevantes) de acordo com as especificações, e 
especificações de requisitos ou outros dados da MAG (Mercedes-Benz Cars - Alemanha), através do CIGS 
(CKD Global Information System – sistema utilizado para extrair as informações sobre os processos de 
montagem estabelecidos pela MAG), bem como a otimização adequada dos sistemas de produção, 
processos e métodos dos testes. Se, no caso de um defeito do produto, um risco para a vida ou a saúde 
durante o uso do produto não pôde ser excluída,  o fornecedor é obrigado a envidar seus melhores esforços 
para evitar entrega de produtos defeituosos. 
 
A capacidade das máquinas e os processos são examinadas e avaliadas com base na VDA Volume 4, 
garantindo a qualidade antes da sua utilização na produção em série. O fornecedor deve garantir e 
documentar a estabilidade do processo de produção durante todo o período de produção, por meio de 
normas apropriadas para o processo. Uma auditoria de 100% nas características especiais no produto e 
nos processos deve ser realizada se as capacidades não forem cumpridas. 
 
Se uma característica do produto não pode ser demonstrada com números de capacidade do processo, 
por exemplo, para processos específicos (por exemplo, soldagem, tratamento térmico, fundição), a prova 
deve ser apresentada por meio de características secundárias ou um teste de 100% deve ser empregado. 
 
Nesses casos, a MBCVBras poderá exigir que o fornecedor aplique diferentes métodos eficazes de prova 
para os processos dos componentes de produção em série com característica especial de segurança 
(DS). 
 
O fornecedor de componentes elétricos e eletrônicos deve programar indicadores adequados para 
detectar tendências e anomalias visíveis (ex. análises de anomalias, tais  como  peças  de  análise média). 
Nenhuma peça sujeita a anomalias deve ser fornecida à MBCVBras. 
 
Se o fornecedor for juntamente responsável pelo desenvolvimento do produto e/ou serviço fornecido, o 
fornecedor deve avaliar a relevância/características dos referidos produtos  e/ou  serviço,  em termos 
de segurança (DS) ou de certificação (DZ), e anotar/documentar os resultados dessas avaliações em 
toda a documentação técnica, desenhos e outros documentos. O fornecedor é obrigado a usar 
adicionalmente as designações/especificações da MBCVBras em seus documentos técnicos, desenhos e 
outros documentos, que são disponibilizados pela MBCVBras. Com esta identificação, o fornecedor deve 
dar continuidade a colocação de forma adequada em toda documentação adicional. O fornecedor é 
obrigado a aplicar as medidas necessárias assim que tiver conhecimento, na produção atual e armazenar 
as verificações relacionadas. 
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Requisitos de identificação: MBCVBras 
 

DS: 
Documentação de relevância para a 
segurança. 

Os componentes ou sistemas cujo mau funcionamento ou 
falha pode colocar a vida e a integridade física de outros 
usuários rodoviários em risco direto são relevantes para a 
segurança. (ver tabela das juntas dos parafusos / 
parafuso classe A, B e C ou RA, RB e RC). 

DZ: 
Documentação da relevância para a 
certificação (incl. Relevâncias 
emissão). 

Componentes ou sistemas cujos dados, as verificações, 
as licenças de construção, etc. são usados em 
certificados ou documentos de registro específica do país 
ou que são verificados à homologação são de certificação 

 

Tabela, sistemas de aperto das juntas dos parafusos com características especiais DS (segurança), F 
(funcional) e outras fixações, exigências técnicas mínimas de acordo com a classificação dos torques 
classe A, B e C ou RA, RB ou RC. 
 

Classifi 
cação 

Método de aperto Registro 
Rastrea 
bilidade 

 

Torque 
de 

Segura 
nça DS 
(A ou 
RA) 

Torquímetro (*) 
(estalo/joelho para o 
torque de primeira mão) 
(Recomendável para 
torques até de 85 Nm) 

Carimbo pessoal do operador na documentação 
de montagem + Torque de segunda mão numa 
estação ou posto posterior (aplicação do principio 
4 olhos) + CEP amostral relacionado ao NP/FZ (do 
componente ou agregado) 

 
 
 
 

15 anos 
Apertadeira eletrônica ou 
torquímetro eletrônico 
(Recomendável para 
torques acima de 85 Nm) 

Gerenciamento de torque (IT) 100% relacionado 
ao NP/FZ (do componente ou agregado) + CEP 
amostral relacionado ao NP/FZ (do componente 
ou agregado) + Carimbo pessoal do operador na 
documentação de montagem 

 
 
Torque 

de 
Função 

F 
(B ou 
RB) 

Apertadeira pneumática 
com Shutt-off 

CEP amostral relacionado ao NP/FZ (do veículo 
ou agregado) + Carimbo pessoal do operador na 
na documentação de montagem 

 
 
 
 

15 anos 

Torquímetro (*) 
(estalo/joelho). 

Carimbo pessoal do operador na documentação 
de montagem 

 

Apertadeira eletrônica ou 
torquímetro eletrônico 

Gerenciamento de torque (IT) 100% relacionado 
ao NP/FZ (do componente ou agregado) + CEP 
amostral relacionado ao NP/FZ (do componente 
ou agregado) + Carimbo pessoal do operador na 
documentação de montagem 

Torque 
outras 
Fixaçõe 

s 
(C ou 
RC) 

 
 
Apertadeira pneumática 
ou aperto manual 

 
 

Não há necessidade de registro 

 
 

- 

(*) Podendo ser utilizada máquina pneumática para aproximação, regulada com 70 a 80% do valor 
nominal. 
Simbologia MBCVBras apresenta a classificação abaixo. 
A ou RA - Risco direto ou indireto para a integridade física e a vida de pessoas (segurança) 
B ou RB - Imobilização do veículo gera uma falha da função básica do veículo (Função) 
C ou RC - Aborrecimento ao cliente (Outros) 

 

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 MBCVBras (DS e/ou DZ). 
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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 (quinze) 
anos, conforme disposto no capítulo 5 da norma VDA. 1. 
 
A identificação do produto com característica especial DS/DZ deve garantir a rastreabilidade dos 
registros de controle relacionados à característica especial DS/DZ. 
 
Para efeitos de rastreabilidade, o fornecedor, a pedido da MBCVBras, deverá identificar os componentes 
de um número de série único, cuja estrutura será definida pela MBCVBras. 
 
O fornecedor é obrigado a verificar anualmente se suas entregas atendem  às  especificações  da 
MBCVBras (incluindo dimensões, materiais, confiabilidade, especificações legais, ambientais e planos de 
controle de produção) (de requalificação). O fornecedor deverá avaliar os documentos e arquivar os 
resultados. Estes devem ser disponibilizados para a MBCVBras, quando solicitado. Qualquer desvio deste 
parágrafo deverá ser acordado por escrito entre o fornecedor e a MBCVBras. 
 
Cooperação / Modelo de escalação / KPIs 
O modelo de Cooperação, escalação e KPIs são usados quando os fornecedores estiverem com problemas 
graves recorrentes ou persistentes com a qualidade e/ou com a logística. 
 
O desempenho do fornecedor é medido e apresentado de forma contínua por meio de indicadores de 
desempenho (KPIs). Se os KPIs não forem atingidos, um respectivo modelo deve ser elaborado, por 
exemplo, Q-H:ELP na MBC "Desafios da Qualidade: Reconhecimento, Solução e Prevenção" (Q- H:ELP at 
MBC “Quality cHallenges: rEcognition, soLution and Prevention”). 
 
Dependendo da respectiva classificação, medidas adicionais serão estipuladas com o fornecedor. Quando 
a MBCVBras auxiliar o fornecedor com as medidas acima, o fornecedor deverá reembolsar a MBCVBras 
por todos os custos incorridos por ela. 
 
5. Inspeções pela MBCVBras 
 
Em consideração às inspeções realizadas nas localidades do fornecedor, de acordo com este MBST, a 
inspeção realizada pela MBCVBras se restringe à comparação dos dados da nota fiscal fornecida com os 
rótulos das mercadorias, verificando o número de unidades de carga e inspeção de danos de transporte 
externo, que é claramente visível na embalagem. 
 
Na medida do possível, durante o decorrer dos trabalhos, a MBCVBras pode verificar a montagem dos 
componentes durante a entrega, antes da produção ou submeter o produto final a uma inspeção. 
 
Não há obrigações adicionais de inspeções pela MBCVBras. 
 
A MBCVBras ou terceiro autorizado pela MBCVBras têm o direito de participar de inspeções, avaliações,    
revisões ou testes realizados por seus fornecedores ou subfornecedores;  ou,  seguindo  um planejamento 
prévio, a MBCVBras poderá realizar inspeções nas instalações do fornecedor  e subfornecedor ou autorizar 
terceiros a realizar estas inspeções. 
 
A MBCVBras tem o direito de inspecionar todos os documentos de desenvolvimento (software, incluindo 
código de fonte, para fins de análise, por exemplo, apuração de métricas) e documentação que acompanha 
a produção. 
 

6. 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): 
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6.1. Refugo de Material Peça Acabada e Peça Bruta Antes da Industrialização 
 
Cobrança do valor atualizado da  peça  refugada (custo de  aquisição – posto fábrica MBCVBras) 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, será debitado do 
fornecedor as despesas incorridas pela MBCVBras referente à mão de obra aplicada pela MBCVBras ou 
terceiro contratado pela MBCVBras nessa substituição. 
 
6.2. Refugo de Material Peça Bruta Durante o Processo de Industrialização 
 
Cobrança do valor atualizado da peça refugada  (custo de aquisição - posto fábrica MBCVBras) com 
acréscimo de 48% (quarenta e oito por cento) referente à mão de obra; e acréscimo de 11,6% (onze 
vírgula seis por cento) referente às despesas administrativas e manuseio de materiais. 
 
6.3. Retrabalho Executado pela MBCVBras 
 
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. 
 
6.4. Uso de Área 
 
Cobrança do tempo de utilização das instalações da MBCVBras pelo fornecedor, na seleção, classificação 
ou retrabalho de peças reprovadas. 
 
7. Embarque Controlado 
 
O fornecedor deve aplicar o embarque controlado como medida de contenção, devendo praticá-lo até 
que a ação corretiva esteja implementada e sua eficácia comprovada. 
 
O fornecedor deve manter disponível para consulta da MBCVBras, a qualquer tempo, os registros dos 
resultados do embarque controlado aplicados nos lotes fornecidos nesta fase de contenção. 
 
8. Embalagem, Transporte e Armazenamento. 
 
O fornecedor deve garantir que o transporte e o armazenamento do produto não causarão danos à 
sua qualidade. Para tanto, embalagens e transporte devem ser planejados durante a fase de 
desenvolvimento do produto. 
 
A MBCVBras 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 autorizados/aprovados pela MBCVBras. 
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18.02 – TRATAMENTO DAS ENTREGAS DEFEITUOSAS E PEÇAS DEFEITUOSAS – 
GARANTIA 

1. Objeto deste Capítulo

As disposições deste Capítulo tem por finalidade regular o procedimento a ser adotado em caso de 
entrega pelo fornecedor de material de produção com defeito e/ou peças defeituosas na medida em 
que tais defeitos forem identificados após os veículos já tiverem deixados a respectiva unidade de 
produção da MBCVBras ou as peças de reposição tiverem sido instaladas/montadas no veículo ou 
vendidas aos clientes. 

2. Constatação Defeitos

Defeitos são averiguados pelo departamento de pós-venda da MBCVBras e integrados aos sistemas da 
MBCVBras para o seu processamento. As peças defeituosas são provisoriamente identificadas pela 
MBCVBras. 

3. Procedimentos Padrão

O Procedimento Padrão será aplicável àquelas peças defeituosas em que o correspondente defeito não 
tiver ocasionado uma ação de recall, danos na produção em série e/ou danos a outros componentes. 

3.1. Definições de uma Família de Peças  

Para os fins deste capítulo, a denominação "Família de peças" é usada para determinar a taxa de 
aceitação. Uma família de peças é constituída por peças com a mesma função e propriedade.  

3.2. Formando uma Família de Peças  

Famílias de peças serão formadas específicas para divisões mediante acordo entre MBCVBras e o 
fornecedor. Se peças defeituosas com novos números de itens forem apresentadas durante o ano, ou 
novos números de peças surgirem no âmbito do sistema de garantia, novas famílias serão acordadas 
durante o ano mediante acordo entre MBCVBras e do fornecedor ou famílias de peças existentes serão 
acrescentadas. 

Em particular, as peças a seguir são reunidas em uma família de peças: 

 peças que podem ser substituídas alternadamente em uma oficina de reparação;
 peças da produção em série e peças de reposição (exemplos: novas, peças sucessoras que

substituem uma versão mais antiga);
 peças fornecidas de países com diferentes variantes, se não houver desvios técnicos graves;
 conforme o modelo de série para componentes semelhantes e tecnicamente comparáveis.

3.3. Devoluções de Peças Defeituosas 

3.3.1. Referência de Mercado e Tamanho da Amostra 

Para reduzir o custo de devolução, o custo para analisar peças, o custo de inspeções e a participação 
dos custos adicionais pelo fornecedor, uma amostra aleatória de peças defeituosas serão determinadas 
com base em um mercado de referência. Salvo de outra forma acordado por escrito, o mercado alemão 
será o mercado de referência.  
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O tamanho da amostra é geralmente de 10-20% de uma família de peças com base nas peças 
defeituosas encontradas no mercado de referência e o período de faturamento. Se o limite inferior para 
uma amostra de 10% de uma família de peças não for alcançado, a taxa de aceitação calculada será 
ajustada por acordo mútuo, a pedido do fornecedor, salvo se o tamanho reduzido for previamente 
acordado. 
 
Todas as peças enviadas para o fornecedor pela MBCVBras e identificadas nos sistemas de inspeção de 
TI (por exemplo: ferramentas QEC) como "Garantia" serão levadas em conta para fins de cálculo da taxa 
de aceitação. Peças identificadas como “Garantia” são aquelas submetidas ao fornecedor para a análise 
do defeito, sendo que tais peças têm origem no mercado de referência acordado e durante o período 
limite de reclamações de garantia acordado. Todas as peças não afetadas por este serão inspeção de 
garantia.  
 
Por instrução da MBCVBras ou a pedido do fornecedor, as peças para inspeção poderão retornar para 
análise  e encaminhadas para análise no fornecedor. 
 
3.3.2. Compilação Antecipada de uma Amostra Representativa 
  
Quando o fornecedor tiver analisado até 50 (cinquenta) peças de uma mesma família, a MBCVBras 
poderá estabelecer antecipadamente uma taxa de aceitação em conjunto com o fornecedor para o 
período de produção estabelecido. A partir do envio da notificação por escrito pela MBCVBras para 
estabelecer uma taxa de aceitação, as peças desta família não serão mais enviadas ao fornecedor para 
sua análise a partir do período de produção acordado. Se o fornecedor discordar por escrito e fornecer 
razões objetivas para a alteração de uma taxa de aceitação, o envio de peças será retomado. 
 
Mesmo depois de concordar com a taxa de aceitação, o fornecedor é obrigado a continuar a analisar 
peças individuais de uma família de peças em um período de produção específico. Isto será necessário, 
por exemplo, para ser capaz de descobrir novos padrões de falhas e potenciais defeitos a longo prazo. 
 
3.4. Análises de falhas e Taxa de aceitação (AQ - Acceptance Rate) 
 
A norma VDA é aplicável para análise de peças defeituosas - “Gestão da qualidade na cadeia de 
fornecimento - Marketing e atendimento ao cliente - Análise peça danificadas no campo” e o respectivo 
“Padrão MB10448 Análise peça defeituosa no campo"; este último pode ser acessado por meio do 
Portal de Fornecedores MBCVBras. 
 
3.4.1. Prazos de Análise de Peça Defeituosa 
 
Na análise das peças defeituosas pelo fornecedor, este deverá confirmar o recebimento de peças 
utilizando os sistemas de IT fornecidos pela MBCVBras para o processamento do relatório de testes 
(por exemplo, QEC-Ferramenta e eSEP++) no prazo máximo de 2 (dois) dias, contados do recebimento 
da referida peça, e deverá enviar à MBCVBras uma resposta com o status do seu teste inicial e 
conclusões no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis. Em caso de aceitação, o fornecedor apresentará 
um relatório 8D VDA-compatível de acordo com o perfil de cada falha. 
 
O fornecedor notificará a MBCVBras de seus resultados conclusivos no prazo máximo de 20 (vinte) dias 
úteis a partir do recebimento das peças pelo fornecedor. Para as peças de start-up (partida/funcionais) 
(veículos, componente, sistema), peças que causam imobilidade/parada do veículo e peças marcadas 
com S (DS) no desenho do produto, o prazo será de 10 (dez) dias úteis para os resultados conclusivos, 
sendo que estas peças deverão estar identificadas em conformidade com o relatório de testes. 
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Os prazos acima indicados poderão ser prorrogados por acordo mútuo, desde que tal prorrogação seja 
justificada pelo fornecedor e devidamente aceita pela MBCVBras. 
 
Se o fornecedor não cumprir com o prazo para envio dos resultados conclusivos, as peças e os seus 
defeitos que afetam este relatório de teste serão consideradas aceitas pelo fornecedor. 
 
Peças rejeitadas pelo fornecedor permanecerão de propriedade da MBCVBras. O fornecedor deverá 
devolver estas peças à MBCVBras no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de recebimento 
pela MBCVBras dos resultados conclusivos, em condição adequada para ser submetido aos ensaios 
destrutivos). Se o fornecedor não cumprir com este prazo, essas peças e seus defeitos serão 
considerados como aceitos pelo fornecedor. 
 
A MBCVBras poderá acordar com o fornecedor que peças rejeitadas pelo fornecedor poderão ser 
guardadas em um armazém de quarentena por até 10 (dez) semanas e depois descartadas pelo 
fornecedor de acordo com a legislação ambiental aplicável. 
 
Peças aceitas pelo fornecedor estão isentas de qualquer obrigação de devolução e/ou armazenagem. 
No caso de descarte destas peças, o fornecedor deverá realizar tal descarte de acordo com a legislação 
ambiental aplicável. 
 
3.4.2. Cálculo de Taxas de Aceitação (AQ - Acceptance Rate) 
 
A MBCVBras e o fornecedor calcularão a taxa de aceitação com base nos resultados da análise de 
peças defeituosas. Todas as taxas de aceitação normalmente dizem respeito a uma família de peças 
específica e um período de incidência definido. As taxas de aceitação calculadas são aplicadas as 
reclamações de garantia.  
 
A taxa de aceitação é calculada conforme o número de peças defeituosas aceitas pelo fornecedor 
menos todas as peças defeituosas apresentadas como "garantia" pela MBCVBras. 
 
A MBCVBras reserva-se o direito de auditar, a qualquer momento, o processo de análise das peças 
defeituosas, depois de notificar o fornecedor de acordo com a norma VDA "Padrão de auditoria para 
análise de peças defeituosa no campo". Esta auditoria também avaliará a aplicação de todas as seções 
do “Padrão MB10448 Análise peça defeituosa no campo". 
 
Uma pontuação inferior a 90% (noventa por cento) de acordo com a VDA "Padrão de auditoria para 
análise de peças defeituosa no campo" indica que a análise do fornecedor de peças defeituosas é 
inviável ou apenas parcialmente viável. Isto significa que a taxa de aceitação real deve ser maior do que 
é mostrado pelos resultados do fornecedor. Para estabelecer uma taxa de aceitação real, a MBCVBras 
poderá negociar uma taxa de auditoria (AZ) com o fornecedor com base na sua pontuação. 
 

[(Total de peças defeituosas aceitas) + (Total de peças defeituosas  
não analisadas ) + (Total de peças que não voltaram)] 

     AQ [%] =    __________________________________________________________     x 100 + AZ[%]                                      
                                                   Número de partes deterioradas analisadas 

AQ[%] max. 100% 

 
3.4.3. Mudanças de Produto e Processo e Realocação de produção 
 
Em caso de alterações de produtos, mudanças de processo ou realocação de produção não informada 
pelo fornecedor de acordo com MBST 13 e não aprovadas previamente pela MBCVBras, a taxa de 
aceitação será de 100% (cem por cento), salvo se o fornecedor comprovar que não há nenhum nexo de 
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causalidade com a ocorrência do defeito. No caso dos conjuntos ou entregas de várias peças, isto 
também inclui as peças compradas pelo fornecedor e seus subfornecedores. 
 
3.4.4. Regulamento de Custos em Análise das peças defeituosas 
 
Os custos incorridos com a análise de peças defeituosas serão suportados pelo fornecedor e a 
MBCVBras. Custos de transporte e logística serão pagos pelo respectivo destinatário. Se o fornecedor 
exigir retornos adicionais das outras peças além da amostra normal de peças, o fornecedor deverá 
arcar com os custos de transporte e logística incorridos. 
 
3.4.5. Processo para falhas não encontradas (NTF) No Trouble Found  
 
Se não houver defeitos ou razões para a parada do veículo (“breakdown”) após a realização da análise 
das peças defeituosas, a MBCVBras e o fornecedor concordam em realizar um processo de NTF 
conforme VDA "Padrão de auditoria para análise de peças defeituosas no campo". Esta auditoria 
também avaliará a aplicação de todas as seções do “Padrão MB10448 Análise peça defeituosa no 
campo". 
 
O processo NTF tem por finalidade encontrar a causa de um problema não identificado em uma análise 
de peças defeituosas. Mediante acordo com o fornecedor, o processo NTF será iniciado se não for 
possível relacionar uma reclamação do cliente com uma análise de peças defeituosas pelo fornecedor 
("OK, conforme encontrado"). 
 
3.5. Processamentos de Pedidos de Garantia 
 
3.5.1 Determinação do Custo de Ressarcimento de Garantia 
 
3.5.1.1. Ressarcimento dos processos de responsabilidade do fornecedor, produto com análise 
física das peças envolvidas no processo nas dependências da MBCVBras. 
  
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 MBCVBras) e custos adicionais dos materiais indiretos 
utilizados pelas concessionárias e/ou outros terceiros, sendo que também será cobrado:  
  
 adicional de 6% (seis 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 MBCVBras;   

 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.   
 
Se o fornecedor optar pela devolução da peça defeituosa, o custo será debitado do fornecedor através 
da nota fiscal de material para análise sem retorno. 
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3.5.1.2. Ressarcimento dos processos de responsabilidade do fornecedor sem análise física das 
peças envolvidas no processo nas dependências da MBCVBras (Retenção no concessionário) 
  
Enquadram-se na sistemática de retenção nas concessionárias as peças cujos defeitos sejam 
repetitivos e do conhecimento do fornecedor. 
   
Em caso de falhas ocorridas fora do território nacional, as peças não serão enviadas à MBCVBras, 
ficando a critério da MBCVBras estabelecer uma taxa de aceitação acordada com o fornecedor com 
base na análise de SG do mercado interno. Caso o fornecedor queira realizar a análise das peças nas 
dependências da MBCVBras, deverá arcar com as despesas de transporte, logística e impostos. 
   
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 MBCVBras) e custos adicionais dos materiais indiretos 
utilizados pela concessionária, sendo que será também cobrado:  
  
 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 MBCVBras;  

 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. 
 

 
       Custos de garantia = preço de compra MBCVBras + custos de manuseio + os custos da mão de obra 

 

 
3.5.2. Cálculo do volume de recuperação (ressarcimento) 
 
O volume de recuperação é calculado multiplicando-se a taxa de aceitação (AQ) pela soma dos custos 
de garantia.  
    

 
Recuperação de volume = custos AQ x garantia do fornecedor 

 

 
3.5.3. Pagamento no Procedimento Padrão 
 
Os custos de garantia são determinados para cada ano civil ("ano incorrido", ou seja, o ano em que os 
defeitos ocorreram). O fornecedor receberá uma nota de débito da MBCVBras para o volume de recurso 
registrado no ano passado em sistemas da MBCVBras no mundo inteiro e as reivindicações atribuídas 
ao fornecedor. 
 
4. Procedimento especial 
 
O procedimento especial será aplicável para os defeitos que ocasionarem uma ação de campo (recall e 
ação de saneamento), danos na série ou danos a outros componentes. 
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4.1. Ação de Campo (Recall e Ação de Saneamento) 
 
Para fins deste capítulo, ação de campo ocorrerá quando há a necessidade de realizar intervenções 
técnicas no peça ou no veículo vendido, podendo ser uma ação de recall ou ação de saneamento. A 
ação de recall ocorrerá quando ocorrer ou for identificado o risco de acontecer uma falha que possa 
comprometer a segurança e/ou a saúde do cliente. Já a ação de saneamento ocorrerá quando houver 
ou for identificado o risco de ocorrência de uma falha, embora não apresente risco à segurança ou à 
saúde do cliente, podendo causar a paralisação do veículo.  
 
4.2. Danos a Outros Componentes 
 
Dano a outros componentes ocorre se, em virtude do defeito da peça ou falta de desempenho do 
fornecedor, outras peças do veículo que não aquela defeituosa são danificadas ou se outras peças 
tiveram que ser trocadas ou substituídas durante o reparo da peça defeituosa. 
 
4.3. Danos em Série  
 
Dano em série ocorre no caso de todo defeito que, baseando-se em um mesmo tipo de peça entregue 
no mês de produção (mês do calendário) leva a uma taxa de defeito nos veículos de mais de 3% 
(veículos com defeito / totalidade de veículos produzidos). Caso a taxa de defeito seja inferior a 3%, 
será coordenado junto com o fornecedor se estes defeitos serão tratados como danos em série. 
 
4.4. Pagamento das Reclamações de Garantia no Procedimento Especial 
 
Acordos individuais serão firmados com o fornecedores em relação ao valor a ser pago pelo fornecedor 
à MBCVBras, quando for aplicável o procedimento especial, sendo que este valor deverá 
obrigatoriamente contemplar todos os custos e despesas incorridos pela MBCVBras em virtude do 
defeito na peça que ocasionar uma ação de campo (recall e ação de saneamento), danos na série ou 
danos a outros componentes. Dessa forma, para estes casos, não serão aplicadas as disposições do 
item 3 deste capítulo. 
 
5. Reclamações Apesar da Aceitação 
 
A aceitação ou aprovação de amostras submetidas pela MBCVBras e a conformidade com as 
disposições dos testes não afetam as reclamações de garantia da MBCVBras. Tais reclamações 
também permanecem inalteradas, se os produtos defeituosos ou peças defeituosas dos mesmos são 
fabricados ou fornecidos por um subfornecedor. 
 
6. Outros Direitos  
 
Demais direitos contratuais ou estabelecidos pela legislação aplicável da MBCVBras não são afetados 
por este Capítulo. 
 
7. Período de Garantia dos Veículos Comercializados  
 
As condições de garantia aplicáveis aos veículos e seus componentes comercializados pela MBCVBras 
são válidas a contar da data de emissão da nota fiscal de venda ao cliente final. 
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Veículo – Produto  Período da Garantia 

Automóveis  24 meses, sem limite de quilometragem (*) 

Peça genuína de reposição adquirida em um 
Credenciado ou Posto de Serviço Autorizado 

Automóveis 

12 meses, a partir da data de emissão da Nota 
Fiscal (*) 

 
(*) Vale ressaltar que o prazo de garantia é composto por 3 (três) meses de garantia legal e o período 
restante é considerado como garantia contratual, a partir da data de emissão da Nota Fiscal de venda 
do veículo novo ao cliente.   
 
O fornecedor concorda que o prazo de garantia da peça fornecida por ele à MBCVBras possui o mesmo 
prazo de garantia dos veículos e componentes comercializados pela MBCVBras, sendo que a contagem 
do referido prazo também é igual, ou seja, a partir da emissão da nota fiscal de venda ao cliente final. 
 
A MBCVBras 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. 
 
Em caso de falha já conhecida pelo fornecedor e pela MBCVBras, o fornecedor e a MBCVBras 
renunciam expressamente as disposições dos artigos 445 e 446 do Código Civil vigente quanto aos 
prazos para a contestação de vícios. Dessa forma, em caso de falha conhecida, fica a exclusivo critério 
da MBCVBras, a solicitação de envio dos componentes para análise ou a retenção dos componentes no 
concessionário e, consequentemente, a  criação de uma taxa de aceitação para a falha em referência.  
 
7.1. Análises dos Defeitos Reclamados  
 
Os defeitos reclamados através de Solicitação de Garantia (“SG”), enquadrados na tabela “PRAZOS DE 
GARANTIA PARA VEÍCULOS COMERCIALIZADOS” para as peças enviadas pelo concessionário, serão 
analisados pelos fornecedores nas dependências da MBCVBras, se aplicável, no prazo máximo de 10 
(dez) dias, a partir da data de visita do representante ou quando informado pelo técnico da MBCVBras 
sobre o provisionamento da SG (data da disponibilização da SG para laudo técnico). 
 
Caso não ocorra o retorno das peças enviadas para análise no fornecedor, as peças serão debitadas 
automaticamente na conta do fornecedor. 
 
Nos casos em que o fornecedor optar pela análise em suas dependências, as peças serão remetidas 
pela MBCVBras, tendo o fornecedor prazo de 10 (dez) dias para proceder a tal análise, a contar da data 
de emissão da nota fiscal de material, para análise com retorno que é solicitada pelo fornecedor. Os 
custos referentes ao transporte das peças da MBCVBras para o local designado serão de 
responsabilidade do fornecedor. 
   
Nos casos em que o fornecedor optar pela análise em dependências fora do território nacional, as 
peças serão remetidas pela MBCVBras, tendo o fornecedor prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para 
proceder tal análise, a contar da data de emissão da nota fiscal de material, para análise com retorno 
que é solicitada pelo fornecedor. Caso o fornecedor não realize a análise no prazo estipulado, as 
ocorrências serão consideradas como responsabilidade do fornecedor e, portanto, o fornecedor deverá 
arcar integralmente com os custos. 
   
Os custos referentes ao transporte das peças da MBCVBras para o local designado serão de 
responsabilidade exclusiva do fornecedor. 
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Visando reforçar as Práticas Comerciais elencadas no Código de Defesa do Consumidor e da legislação 
aplicável, quando reconhecidamente ficarem constatados problemas de fabricação, defeito ou vício 
oculto “APÓS O PERÍODO DE GARANTIA”, o assunto deverá ser avaliado tecnicamente pela MBCVBras 
e pelo fornecedor.  Confirmado o problema, defeito ou vício oculto por culpa do fornecedor, será 
emitido o Relatório de Exame de “CORTESIA TÉCNICA”, para efetivação do ressarcimento.  
 
No caso de não cumprimento dos prazos acima estipulados, a análise ficará a critério da MBCVBras, 
sendo o débito transferido ao fornecedor, as peças sucateadas e o processo dado por encerrado, sem a 
possibilidade de questionamento futuro.    
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27.02 - ANÁLISE DO MODO DE FALHA E EFEITOS (FMEA)  
  
O fornecedor deverá criar e manter em tempo hábil FMEAs para o produto, processo, sistema e 
componentes que serão desenvolvidos/fornecidos, utilizando, para tanto, um sistema 
adequado. Neste caso, o procedimento deve corresponder à VDA Volume 4, capítulo 3. O 
fornecedor é responsável por seu próprio escopo do FMEA 
  
As interfaces do FMEA devem ser coordenadas com o departamento responsável da MBCVBras. 
Se necessário, a MBCVBras avaliará os tipos de inspeção ("Significado B").  

Se o sistema contém um software, a estrutura do sistema deve, de preferência, ser apresentada 
de uma forma orientada por função. A estrutura pode ser derivada a partir de uma análise de 
função que descreve a interação de funções do sistema e subfunções. As principais funções do 
software devem ser analisadas tal como as funções de hardware e levadas em consideração na 
estrutura do sistema. 
  
Outros requisitos podem ser definidos pela MBCVBras nas especificações de requisitos ou 
outras especificações e orientações aplicáveis. 
  
Os documentos FMEA devem ser fornecidos para a MBCVBras para inspeção mediante 
solicitação. 
  
Todos os documentos em relação a este processo devem ser retidos pelo fornecedor de acordo 
com os regulamentos legais. 
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31.02 – FERRAMENTAL PARA PRODUÇÃO DE ITENS DE SÉRIE E REPOSIÇÃO DE 
PROPRIEDADE  

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 subfornecedores ou outros terceiros.  

O fornecedor é obrigado a assegurar que seus subfornecedores ou terceiros, em cujas instalações o 
ferramental está localizado, comporte-se de acordo com o quanto estabelecido neste MBST e 
concedam à MBCVBras os direitos/permissões constantes deste MBST. Isto se aplica principalmente à 
identificação do ferramental como propriedade da MBCVBras. 

Em relação a todos os gabaritos, equipamentos e instrumentos de medição, a MBCVBras pode obter a 
propriedade dos mesmos e dos gabaritos, equipamentos e instrumentos de medição subsequentes 
como medida de segurança para assegurar a entrega.  

A MBCVBras pode demandar que gabaritos, equipamentos e instrumentos de medição sejam 
entregues à MBCVBras apenas diante de uma interrupção de entrega. Nesse caso, a MBCVBras 
também se encontra habilitada a reembolsar a porcentagem dos gabaritos, equipamentos e 
instrumentos de medição que não tenham sido amortizados pelo fornecedor.  

Após o reembolso das despesas, a MBCVBras obterá a propriedade dos gabaritos, equipamentos e 
instrumentos de medição. 

Em relação às ferramentas, deverá ser feita uma distinção entre os ferramentais que sejam ou se 
tornem propriedade da MBCVBras e ferramentais que não são ou não se tornem propriedade da 
MBCVBras. 

Independentemente da propriedade, o fornecedor deverá manusear o ferramental e outros 
equipamentos de produção com o grau de cuidado necessário para garantir que a MBCVBras seja 
abastecida adequadamente. 

2. Ferramentais de Propriedade da MBCVBras 

As seguintes disposições regulamentam os direitos e deveres dos fornecedores e da MBCVBras em 
relação ao uso dos ferramentais que são propriedade da MBCVBras e estão alocados no fornecedor.  
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A MBCVBras 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 MBCVBras, em particular com relação à documentação dos ferramental sob 
inspeção. 

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 MBCVBras, obrigando-se o 
fornecedor a zelar e cuidar do ferramental, utilizando em suas instalações, no endereço mencionado, 
sendo que as eventuais mudanças de local de utilização deverão ser sempre precedidas de autorização 
escrita da MBCVBras. 

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 MBCVBras. 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 MBCVBras.  

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 em modificar o ferramental devido a modificação de especificação 
técnica fornecida pela MBCVBras, o fornecedor deverá, antes de qualquer coisa, apresentar uma oferta 
comercial por escrito para modificar a ferramenta, incorrendo sempre nas menores despesas 
possíveis.  

Modificações no ferramental só podem ser realizadas pelo fornecedor depois que a MBCVBras 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 MBCVBras. 

2.4 Identificação e Levantamento de Inventário 

O fornecedor deverá identificar de forma clara e permanente o ferramental que é propriedade da 
MBCVBras, com a gravação da identificação por meio de etiqueta metálica fixada no ferramental ou 
por tipagem no próprio ferramental.  
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Na identificação do ferramental é obrigatório constar o número da peça, nível de modificação do 
desenho (ZGS) e o número do inventário. 

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 MBCVBras. 

2.5 Vistoria do Ferramental 

A MBCVBras 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. 

2.6 Recuperação Judicial / Extrajudicial / Falência 

Na hipótese de recuperação, judicial ou 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 MBCVBras.  

Na sequência, o fornecedor deverá enviar à MBCVBras um comprovante válido em Juízo da prestação 
das sobreditas declarações, bem como resguardar a MBCVBras de embaraços e turbações de 
terceiros que pretendam ter direitos sobre . 

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 MBCVBras ou de qualquer terceiro, isentando a MBCVBras de 
qualquer responsabilidade por reivindicações dessa natureza.  

2.8 Deveres de Retorno 

O ferramental deverá ser devolvido imediatamente à MBCVBras 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 MBCVBras se, de alguma forma, restem rescindidos ou 
resolvidos os respectivos Contrato 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 MBCVBras, que 
providenciará a documentação de devolução e coordenará o envio do ferramental à MBCVBras.  
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3. Ferramentais que não são de propriedade da MBCVBras 

Para os ferramentais que não de propriedade da MBCVBras e que são necessários para a produção do 
componente, sistema e/ou peça, que serão ou são fornecidos à MBCVBras, o fornecedor deverá 
garantir o seu pleno funcionamento, segurança e qualidade a fim de garantir a entrega do referido 
componente, sistema e/ou peça. Caso o fornecedor ingresse com pedido de recuperação judicial ou 
extrajudicial, o fornecedor deverá garantir o fornecimento do componente, sistema e/ou peça à 
MBCVBras nos termos do contrato de compra vigente. Além disso, o fornecedor deverá garantir que os 
ferramentais que não de propriedade da MBCVBras e que são necessários para a produção do 
componente, sistema e/ou peça não sejam transferidos a terceiros, sem a prévia e expressa anuência 
da MBCVBras. 

O fornecedor poderá descartar ou se desfazer dos ferramentais que usa ou tem usado para a 
fabricação de sistema, componente e/ou peças que são fornecidos para a MBCVBras, somente após a 
prévia autorização por escrito da MBCVBras. Caso não haja aprovação pela MBCVBras, a MBCVBras e 
o fornecedor deverão acordar sobre os custos.  
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34.02 – FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO 

1. Disposições Gerais 

O alto nível de performance técnica dos fornecedores da MBCVBras para peças de série é um dos 
diferenciais para os clientes da MBCVBras, assim como fator essencial de competitividade dos 
produtos da MBCVBras. Assim sendo, em relação ao preço, qualidade e credibilidade dos prazos, as 
peças de reposição deverão ter a mesma importância das peças de série para a MBCVBras.  

Este capítulo tem por finalidade regular o fornecimento de peças de reposição, quando o contrato de 
compra firmado entre o fornecedor e MBCVBras estabeleça o fornecimento de peças de reposição. 
Ademais, os itens 3 (Peças Remanufaturadas) e 4 (Vendas Paralelas no Mercado) aplicam-se também 
para o fornecimento de peças de série, ou seja, mesmo que o contrato firmado com o fornecedor não 
determine o fornecimento de peças de reposição, os referidos itens aplicam-se.   

2. Definição de Peças de Reposição 

Peças de reposição são necessárias para atender às necessidades de troca de peças do veículo. Elas 
incluem peças entregues em condição diferente das peças de série, em relação ao acabamento ou 
embalagem. Essas diferenças estão devidamente observadas.  

Para produtos/sistemas/unidades, as peças específicas de reposição são aquelas determinadas tanto 
pela MBCVBras quanto pelo fornecedor.  

3. Peças Remanufaturadas  

Fica reservado à MBCVBras o direito e a exclusividade para comercializar, no mercado de reposição, 
todas as peças que, tecnicamente, forem passíveis de remanufatura, independentemente se o 
processo de remanufatura, for realizado pela MBCVBras ou pelo respectivo fabricante. 

4. Vendas Paralelas no Mercado  

Se a MBCVBras desenvolver o produto ou pagar ao fornecedor opor seu desenvolvimento, ou o produto 
for manufaturado em ferramentais que são de propriedade da MBCVBras, o fornecedor é obrigado a 
fornecer as peças de reposição exclusivamente para a MBCVBras ou para quem esta indicar por 
escrito. Em caso de violação, a MBCVBras cobrará do fornecedor uma multa não compensatória de 
10% (dez por cento) sobre o valor total do volume da(s) peça(s) fornecida(s) para o mercado sem 
autorização prévia por escrito da MBCVBras, considerando-se, para tanto, a tabela de preços da 
MBCVBras de venda para concessionários vigente à época da cobrança pela MBCVBras da referida 
multa. O fornecedor será obrigado a fornecer à MBCVBras os registros dos volumes e os compradores 
das peças fornecidas no mercado paralelo. Para verificar a quantidade, um dispositivo de medição 
adequado deve ser instalado no ferramental. A MBCVBras reserva-se o direito de pleitear o pagamento 
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de perdas e danos incorridos pela MBCVBras em virtude do descumprimento da obrigação 
estabelecida neste item. 

O fornecedor não terá o direto a fornecer a terceiros qualquer peça com a marca da MBCVBras, de 
suas sócias, ou números de identificação da MBCVBras. Caso o fornecedor descumpra esta 
disposição, o fornecedor pagará uma multa não compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor 
do volume da(s) peça(s) fornecida(s) para o mercado. 

Para evitar danos à imagem das marcas de propriedade da MBCVBras 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 marca da MBCVBras e/ou de suas sócias, bem como o 
número de peça quer pelo uso de adesivos ou aplicação de tinta ou qualquer outro, também não é 
permitida. 

5. Marcas  

O fornecedor tem o compromisso de identificar as peças de reposição conforme descrito nos 
respectivos desenhos. A denominação da marca Mercedes-Benz Cars e Vans Brasil (MBCVBras) deve 
estar em todas as peças de reposição, conforme especificado na MBN 33015. Marcas próprias do 
fornecedor ou aquelas atribuíveis ao fornecedor, se houver, não devem ser maiores do que as 
identificações do nome da marca da MBCVBras. A marca do fornecedor, se houver, tem de ser 
colocada abaixo da marca Mercedes-Benz a uma distância de, pelo menos, três vezes a altura da 
marca MBCVBras. Se isso não for possível, a área de gerenciamento de produtos de peças de 
reposição da MBCVBras deve ser notificada. 

6. Período de Suprimento e Direitos de Compra 

O fornecedor é responsável pelo fornecimento das peças de reposição para a MBCVBras por um 
período de no mínimo 15 (quinze) anos após desativação na produção seriada. A entrega é feita 
mediante solicitação da MBCVBras.  

Equipamentos específicos para produção de peças somente poderão ser escrapiados mediante 
autorização prévia e escrita da MBCVBras independente da propriedade. 

7. Preços 

Para peças de reposição entregues durante o período de produção seriada, o seu preço será o mesmo 
da peça de série, quando do efetivo fornecimento.  

Nos casos de peças fornecidas montadas nos sistemas / conjuntos, o preço individual da peça de 
reposição será determinado pelo processo de abertura de custos (Cost Breakdown), deduzindo-se o 
custo da montagem do sistema ou conjunto em questão. 
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No caso de peças fornecidas montadas nos sistemas/conjuntos ou componentes de reposição para os 
conjuntos da série, o preço da peça de reposição é determinado pelo processo de abertura de custos 
(Cost Breakdown)/orientação do custo durante a produção seriada. O preço para os componentes da 
série é, portanto, também o preço aplicável às peças de reposição. Este preço forma o preço máximo 
do preço do componente de reposição, não incluindo quaisquer despesas de embalagem necessárias 
ou custos de montagem incorridos. O preço dos componentes de reposição é acordado nesta base, se 
o componente não foi criado como um número de peça separado antes do início da série. 

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 MBCVBras e o fornecedor. 
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36.03 – 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 MBCVBras, 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 MBCVBras e em seus “Princípios 
Corporativos de Responsabilidade Social”, aplicados em todas as esferas da MBCVBras. 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 MBCVBras revisará o teor de tal compromisso e o 
fornecedor apresentará comprovação das medidas tomadas nesse sentido, sempre que a MBCVBras 
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 MBCVBras, 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 
MBCVBras 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 MBCVBras.  

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 MBCVBras acolherá todas as dúvidas e questões 
relacionadas às exigências de responsabilidade social da MBCVBras.  
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III. Normas Técnicas Ambientais e Sustentabilidade Ambiental  

1. Disposições Gerais 

A MBCVBras 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 MBCVBras 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 MBCVBras. Os fornecedores devem, ainda, buscar a aplicação e o desenvolvimento 
contínuo de tecnologias e ações de eco eficiência 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 MBCVBras 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.  

4. Conformidade Legal de Fornecedores de Produtos 

A MBCVBras 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, 
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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 MBCVBras 
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 MBCVBras 

Todos os fornecedores/prestadores de serviço com atividade laboral nas dependências da MBCVBras 
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 
MBCVBras 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 
MBCVBras. 

6. Para alcançar seus objetivos ambientais a MBCVBras exige que seus fornecedores: 

 Cadastrem e aprovem a posse, utilização e guarda de todos os produtos químicos que se fizer 
necessário o ingresso na planta da MBCVBRas. Dúvidas em relação ao cadastramento poderão 
ser encaminhadas ao e-mail pool-id.mbb_ckdbrasil_chemicals@daimler.com . 

 Busquem a implantação da ISO 14.001, fornecendo seu certificado à MBCVBras sempre que for 
solicitado.  

 Forneçam a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ, conforme a 
NBR 14725-4 (versão vigente e em conformidade com o GHS), de todos os produtos químicos 
comercializados com a MBCVBras; 

 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 subfornecedores e quando solicitado pela MBCVBras, 
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 MBCVBras 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 
estiver registrada antecipadamente, o contato do REACH na Daimler deve ser contatado 
imediatamente: reach-kontakt@daimler.com. 

A MBCVBras 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 MBCVBras acolherá todas as dúvidas e questões relacionadas 
às exigências ambientais da MBCVBras. 

 

 


	00 - MBST 2020 PC - Capa
	01 - MBST 2020 PC - Índice_MODIFICAR VERSOES
	02 - MBST 2020 PC - Introducao
	03 - MBST 2020 PC 01 02 -  Desenv. de Produto e Regulm. referente a provisao teste e troca dados_TROCA MBBRAS PARA MBCVBRAS
	04 - MBST 2020 PC 04 02 - Recebimento de Materiais_COM TEXTO NOVO
	05 - MBST 2020 PC 17 02 -  Programas de Fornecimento_COM TEXTO NOVO
	06 - MBST 2020 PC 28 02 - Determinação e Utilização da Embalagem_TROCA MBBRAS PARA MBCVBRAS
	07 - MBST 2020 PC 30 02 - Normas Gerais de Embalagem_ALTERACAO APENAS NOMES PLANEJADORES
	08 - MBST 2020 PC 35 02 - Comunicação por Transmissao Eletronica de Dados_TROCA MBBRAS PARA MBCVBRAS E ADD LINK SISTEMA
	09 - MBST 2020 PC 13 02 - Aprovação do Processo de Produção do Produto_rev 27112019
	10 - MBST 2020 PC 14 02 - Qualidade Assegurada_Implantação de um Sistema de Gestão da Qualidade_COM TEXTO NOVO
	11 - MBST 2020 PC 18 02 - Tratamento das Entregas defeituosas_TROCA MBBRAS PARA MBCVBRAS
	12 - MBST 2020 PC 27 02 - Analise do Modo de Falha e Efeitos (FMEA)_TROCA MBBRAS PARA MBCVBRAS
	13 - MBST 2020 PC 31 02  - Ferramental para Produção de Peças de Série_TROCA MBBRAS PARA MBCVBRAS
	14 - MBST 2020 PC 34 02  - Fornecimento de Peça de Reposição_TROCA MBBRAS PARA MBCVBRAS
	15 - MBST 2020 PC 36 03 - Sustentabilidade e Compromisso com o Meio Ambiente_COM TEXTO NOVO

