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1. QUEM SOMOS 

A SINALSUL é uma indústria brasileira de capital nacional com 25 anos de 
protagonismo no design e desenvolvimento inovador de iluminação, sistemas elétricos e 
peças plásticas para o mercado de OEM e reposição. 

 

 

1.1. CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA 

Por meio do código de ética e conduta da Sinalsul, a empresa espera um 
alinhamento dos Fornecedores com as descrições descritas abaixo: 

Política Antissuborno 

Os colaboradores da empresa estão proibidos de receber ou oferecer subornos. A 
política antissuborno e anticorrupção é aplicável em todas as atividades da Sinalsul. Esta 
política é estendida aos fornecedores, terceiros e parceiros comerciais; 

Mão de Obra Infantil 

A Sinalsul é contra a utilização de mão-de-obra infantil e trabalho de menores de 
18 anos, exceto na condição de menor aprendiz, entre 14 e 24 anos; 

Discriminações 

A Sinalsul é contra qualquer tipo de discriminação, seja ele discriminação de 
subordinados, comportamento ilegal, antiético assim como assédio sexual e agressões 
psicológicas ou físicas. 
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2. HOMOLOGAÇÃO DE NOVOS FORNECEDORES 

Havendo a necessidade de desenvolvimento de um novo Fornecedor, o setor de 
compras irá realizar uma pesquisa de modo que encontre um Fornecedor que atenda as 
expectativas do produto. 

 

2.1. PRÉ REQUISITO 
 

Buscando padronização na cadeia de Fornecedores externos, a Sinalsul acredita que 
a certificação ISO 9001 na versão vigente, é um ótimo início para este processo. Por este 
motivo, o pré-requisito para aprovação de novos Fornecedores é realizada através do envio 
da cópia do certificado para o setor de compras. Os Fornecedores são responsáveis por 
manter os certificados atualizados com o departamento de compras. 

Fornecedores que não possuírem certificação ISO 9001 poderão ser aceitos após o 
preenchimento de uma autoavaliação, que será solicitada pelo setor de compras. Após o 
preenchimento, será dado continuidade ao processo de homologação para os fornecedores 
que tiverem aprovados (Classificação A). Ressalva para os fornecedores classificados 
como B e C no qual o setor de qualidade poderá ser envolvido para dar andamento as 
tratativas. 

Análise será feita com base na tabela abaixo: 

A Aprovado     

B Aprovado Condicional    
C Necessita de melhorias no Processo 

D Reprovado 
 

Tabela 1 – Classificação conforme formulário de autoavaliação 

 

Fornecedores classificados como A estão aptos a fornecer a Sinalsul. 

Fornecedores Classificados como B precisam evidenciar controle de conformidades 
dos produtos ou serviços enviados a Sinalsul como por exemplo cartas de CEP, registros 
de monitoramento de Processos, Registros de Inspeções ou laudos. 

Fornecedores Classificados como C deverão encaminhar para o setor de compras 
um 8D que trate dos requisitos não atendidos na autoavaliação devendo, ainda, assegurar 
a conformidade de seus produtos ou serviços fornecidos a Sinalsul. 

Tabela de pontuação possível: 

Classificação de acordo com a autoavaliação Pontuação 
Classe A 15  
Classe B 12 
Classe C 9 
Classe D 0 

Tabela 2 – Pontuação de acordo com a classificação do fornecedor via autoavaliação. 

 

Além da certificação ISO 9001 na versão vigente ou formulário de autoavaliação, uma 
cópia da licença operacional deverá ser enviada ao setor de compras como forma de 
atendimento aos requisitos estatutários. 
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O Termo de Aceite do manual de Fornecedores da Sinalsul deverá ser assinado e 
enviado ao departamento de compras.   

Nota 01: Para verificação de periodicidades de envio da documentação, ver Seção 4.2.2. 

 

2.2. FORNECEDORES APROVADOS POR CLIENTES 

Quando definido pelo cliente, a Sinalsul irá adquirir produtos, matérias primas ou 
serviços de fontes direcionadas pelo cliente, mesmo assim, não isenta o Fornecedor a se 
adequar conforme o requisito 2.1 deste manual. 

 

3. DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES 
 

3.1. PRÉ REQUISITOS 
 

Como pré-requisito para fornecimentos de componentes, matérias primas e serviços à 
Sinalsul, os Fornecedores atuais e potenciais devem ser capazes de demostrar que mantém 
um sistema de gestão de qualidade ativo de modo a mitigar possíveis não conformidades. 

O Fornecedor também deve estar de acordo com as leis estaduais e municipais vigente. 
 

3.1.1. Auditoria 
 
Uma auditoria será agendada com base no cronograma definido pela Sinalsul de 

modo a verificar o seu sistema de gestão e assegurar a qualidade e serviços que serão 
desenvolvidos. 

 

3.2. FORNECEDORES DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO  

Os Fornecedores de serviços de calibrações, estarão aptos a fornecer serviços 
somente após comprovação da acreditação da norma ISO/IEC 17025 na versão vigente, e 
acreditado pelo INMETRO, e reconhecido pela RBC – Rede Brasileira de Calibração.  por 
meio do envio do certificado ao setor de compras. 

3.3. PRESTADORES DE ENSAIOS LABORATORIAIS  

Os laboratórios devem apresentar um sistema em conformidade com a norma ISO/IEC 
17025 na versão vigente, onde a acreditação pelo INMETRO é essencial para a realização 
dos ensaios direcionados aos produtos automotivos da Sinalsul. 

3.4. PRESTADORES DE TRANSPORTE  
 
Para os Fornecedores de transportes é obrigatório o registro ANTT, e desejável ISO 
9001 na versão vigente.  Os Fornecedores são responsáveis por manter os 
certificados atualizados com o departamento de compras. 
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4. MONITORAMENTO DE FORNECEDORES 
 

Em busca de uma melhor performance de qualidade e entrega, a Sinalsul monitora a 
cadeia dos seus Fornecedores através do indicador IDGF o qual é composto conforme 
requisitos mostrados na Tabela 3. 

Indicador Pontuação 
Índice de Certificação 20 

Índice de Qualidade 30 
Índice de Entrega 30 
Parada de Linha 10 

Fretes  10 
Tabela 3 - Indicadores do IDGF 

4.1. PERIODICIDADE  
 

As notas são geradas mensalmente e em caso do Fornecedor permanecer por 3 meses 
consecutivos em classificação B ou C o setor de compras deverá enviar um 8D para que o 
mesmo apresente um plano de ação de modo a mitigar as falhas. 

Em caso de o fornecedor ficar por 3 meses em phase-out o mesmo poderá ser 
descontinuado. 

4.2. ESTRUTURA DO IDGF 
 

4.2.1. Certificação 
 

A Sinalsul estimula a sua cadeia de Fornecedores a certificar seus sistemas de gestão 
na norma ISO 9001 de modo a melhorar continuamente seus processos e 
consecutivamente seus resultados. 

Desta forma, o Fornecedor que apresentar o certificado da norma ISO 9001 receberá 
a nota máxima deste requisito. 

 

4.2.2. Autoavaliação 
 

Para os Fornecedores que não possuírem certificação ISO 9001, um questionário de 
autoavaliação deverá ser preenchido e enviado ao departamento de compras. Este 
questionário será pontuado pela Sinalsul que definirá se o Fornecedor se encontra apto ou 
não para iniciar o fornecimento de produtos e serviços. 

O Fornecedor que possuir apenas a autoavaliação será demeritado conforme Tabela 
2 deste manual. 

A autoavaliação terá uma validade de 24 meses a partir do recebimento do formulário, 
cada Fornecedor deverá enviar o formulário atualizado ao departamento de compras da 
Sinalsul. 

 

4.2.3. Índice De Qualidade 
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Os Fornecedores serão monitorados mensalmente quanto aos relatórios de não 
conformidade.  

Frente a situações de Não Conformidades, o fornecedor será demeritado conforme 
Tabela 4 e será enviado um RNC, 8D ou alerta de qualidade solicitando um plano de ação ao 
Fornecedor. 

PONTOS RECEBIDOS RNC 
30 pontos 0 
20 Pontos 1 

0 2 ou mais 
Tabela 4 - Pontuação 

Nota 02: Serão gerados deméritos de todas as reclamações de campo que tiverem as 
causas atribuídas aos processos dos Fornecedores, sendo o mesmo penalizado no mês 
corrente do recebimento da mercadoria 

 

4.2.4. Índice De Entrega 
 

Os Fornecedores serão monitorados mensalmente quanto a performance de entrega 
dos produtos. Sendo assim, os produtos deverão ser entregues na Sinalsul conforme 
acordados com o setor de compras. Caso o fornecedor tenha ocorrências de atrasos ou 
antecipações sem a negociação com o setor de compras, o critério descrito na tabela 5 
deverá ser adotado. 

 

PONTOS RECEBIDOS Número de entregas fora da data 
30 0 
20 Até 2 Entregas 
0 Mais que duas entregas 

Tabela 5- Critérios de entrega 

 

4.2.5. Parada De Linha 
 

Dentre os indicadores que compõem o IDGF, o indicador de parada linha tem o objetivo 
de contribuir com a performance do Fornecedor que não apresentar interrupções de 
produção nas instalações da Sinalsul e de seus clientes. 

Os Fornecedores que apresentarem paradas de linhas no processo da Sinalsul ou do 
cliente final, terá a nota zerada no IDGF. 

 

Nota03: Parada de Linha será considerada como atrasos de entrega ou problemas de 
qualidade onde o Fornecedor não possui material para reposição imediata. 

4.2.6. Fretes Especiais 
 

Os Fornecedores que utilizarem fretes especiais para entregas de produtos que 
apresentam atrasos sofrerão deméritos neste requisito tendo a sua nota zerada no mês. 
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Sendo assim, todos os esforços devem ser realizados para que o cronograma de 
entrega dos produtos seja mantido de acordo com o combinado com o setor de compras da 
Sinalsul. 

4.3. PERFORMANCE DOS FORNECEDORES 
 

Os Fornecedores, serão classificados conforme performance do IDGF ao final do 
período de 12 meses conforme Tabela 6. 

 

Performance do IDGF Classificação Plano de Ação 
IDGF ≥90% A Plano de ação não requerido 

90<IDGF≥80 B Plano de Ação para os requisitos que 
apresentaram variações no período 

vigente. 
80<IDGF≥70 C Plano de ação Sistêmico. 

 
IDGF<70 - Fornecedor descontinuado. 

Tabela 6- Performance do IDGF  

4.4. DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS 

Quando houver a necessidade de desenvolver produtos / serviços o setor de 
compras irá iniciar o processo de cotação para o item em questão. Junto ao processo de 
cotação será encaminhado ao Fornecedor os requisitos dos produtos assim como os 
requisitos de PPAP. 

4.5. CARACTERISTICAS ESPECIAIS 
 

Características especiais são especificação que tem grande impacto na aplicação do 
produto ou no processo de fabricação da Sinalsul. Estas características requerem um 
maior controle, conforme figura 1. 

 

 

Figura 1- Características Especiais 

 
Nota 04: Essa simbologia deve acompanhar toda a documentação de PPAP. 
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4.5.1. PPAP e ENVIO DE AMOSTRAS 
 

O Fornecedor deve enviar as amostras de PPAP identificadas para que a Sinalsul 
realize a validação e análise dos produtos junto a documentação de PPAP. Mesmo não 
sendo solicitado o envio de todos os requisitos de PPAP, o Fornecedor é responsável pela 
realização da documentação, deixando-a disponível a Sinalsul quando necessário.  

Caso seja necessário correções no produto ou na documentação, a Sinalsul irá 
solicitar novos envios de amostras ou documentação. 

O fluxo descrito na figura 2 a seguir visa demonstrar de forma mais clara o processo 
de desenvolvimento de produto / serviço, 

4.6. PRODUTO NÃO CONFORME 

Quando a Sinalsul detectar a ocorrência de produtos não conformes durante o 
processo de recebimento ou durante o processo de produção, um alerta ou 8D poderá ser 
emitido ao fornecedor.  

Caso seja aberto um 8D para o fornecedor, o mesmo terá 48h para realizar o 
preenchimento, priorizando as ações de contenções.  

Caso o fornecedor não responda dentro do prazo, a Sinalsul poderá realizar a 
contenção e repassar os custos ao fornecedor. 
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Figura 2 - Desenvolvimento de Produto 
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5. REQUISITOS GERAIS 
 

5.1. PRESERVAÇÃO DOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 
 

É de responsabilidade do fornecedor a preservação (identificação, embalagem, 
armazenamento e proteção) do produto durante o processo interno e entrega na Sinalsul, 
mesmo se o transporte for contratado pela Sinalsul. 

O fornecedor deve identificar e salvaguardar o ferramental e dispositivos de 
propriedade da Sinalsul em sua posse. 

 

5.2. REAJUSTE 
 

As solicitações de reajuste de preços devem ser formalizadas com antecedência de 
30 dias, acompanhado do formulário de custo aberto. 

 O processo de reajuste somente será aberto e analisado, quando os requisitos 
básicos do custo aberto estiverem a disposição para análise.  

Os novos preços somente deverão ser praticados após negociação e aprovação 
formal da Sinalsul, que se reserva o direito de debitar as diferenças, sempre que o faturado 
for maior do que o preço vigente. 

 

5.3. TERMO DE CONFIABILIDADE 
 

Toda informação técnica ou comercial fornecida pela Sinalsul Industria de Autopeças 
(incluindo características que possam ser obtidas por meio de objeto, software ou qualquer 
outro know how) que não esteja em domínio público deverá ser mantida em segredo 
perante terceiros e deverá ser disponibilizada somente para os colaboradores da empresa 
receptora que estejam diretamente envolvidos no projeto em referência. Estes 
colaboradores também deverão estar obrigados a manter em sigilo as informações 
recebidas. 

Sem o prévio e expresso consentimento da Sinalsul Industria de Auto Peças Ltda, 
essas informações não poderão ser reproduzidas ou utilizadas para fins comerciais. 

As informações são confiadas à parte receptora apenas para os propósitos indicados 
acima e permanecem sendo propriedade exclusiva da Sinalsul. 

Mediante solicitação da Sinalsul Industria de Auto Peças Ltda, as informações 
fornecidas (incluindo cópias e registros, se houver) deverão ser destruídas ou devolvidas 
imediatamente. 

A Sinalsul Industria de Auto Peças Ltda reserva-se todos os Direitos de Propriedade 
intelectual sobre tais informações, incluindo direitos autorais e o direito de depositar 
pedidos de patentes de invenção e modelos de utilidade. 

6. HISTÓRICO DE REVISÃO 

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES 
00 17/03/2021 Criação e desenvolvimento deste Manual 
01 17/09/2021 Revisão Geral deste documento. 
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TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITE DO MANUAL DO FORNECEDOR SINALSUL 

 

Prezado Fornecedor,  

 

Buscando a melhoria contínua na gestão dos Fornecedores da Sinalsul, criamos um 
Manual de Fornecedores de forma a definir os requisitos de avaliação dos nossos 
Fornecedores. 

Solicitamos uma análise crítica do documento e retorno deste termo assinado, 
direcionado ao departamento de compras.  

Caso sua empresa não retorne de maneira formal em um período de até 30 dias após 
o recebimento do Manual, consideraremos seu aceite dos requisitos expressos no Manual.  

Solicitações de desvio de qualquer requisito, deverá ser submetido por escrito para 
análise da Sinalsul e este deverá ser confirmado e retornado pela mesma. 

 

_____________________________________ 

Nome do Fornecedor 

_____________________________________ 

CNPJ 

_____________________________________ 

Filiais 

_____________________________________ 

Responsável pelo aceite 

_____________________________________ 

Cargo 

_____________________________________ 

Assinatura / Data 

 


