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1. INTRODUÇÃO

Este Manual de Requisitos para Fornecimento foi  criado visando o atendimento aos requisitos

IATF16949 e requisitos específicos dos clientes Bins.

1.1 Missão da Bins

Fornecer soluções customizadas e competitivas em componentes de borracha, criando valor para 

acionistas, colaboradores e sociedade.

1.2     Política da Qualidade e Ambiental

Nossa empresa, fabricante de peças de borracha e termoplástico, localizada na cidade de São 
Leopoldo - RS, compromete-se em:

• Atender as necessidades e expectativas das partes interessadas, com foco na melhoria contínua
dos sistemas de gestão da qualidade e ambiental e na otimização dos recursos.

• Proteger o meio ambiente atendendo os requisitos legais aplicáveis e outros requisitos subscritos,
prevenindo  a  poluição  e  reduzindo  seus  impactos  ambientais,  buscando  o  aumento  do
desempenho ambiental, seja pela redução da geração de resíduos ou pela racionalização do uso
de recursos naturais.

• Propiciar um ambiente de trabalho favorável,  buscando o desenvolvimento e engajamento dos
colaboradores,  provendo  recursos  e  apoio  necessários  para  continuidade e  expansão  dos
negócios da companhia.

As informações contidas neste documento é propriedade da Bins Indústria de Artefatos de Borracha  Ltda.
A reprodução total ou parcial deste documento somente é permitida para conduzir negócios entre a Bins  e o Fornecedor. Qualquer outro uso indevido 
incorrerá nas penalidades da legislação em vigor.
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1.3 Glossário

Os termos, expressões e abreviaturas utilizadas neste Manual de Requisitos para Fornecimento,

estão definidos a seguir:

RNCF - Relatório de Não Conformidade Fornecedores.

FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos.

GQ - Garantia da Qualidade (departamento).

IQF - Índice de Qualidade de Fornecimento.

IMDS - Sistema Internacional de Dados de Material.

LPD - Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento (departamento).

OM - Oportunidade de melhoria.

PA - Plano de Ação.

PEP - Padrão de Especificação de Produto.

PPAP - Processo de Aprovação de Peça de Produção.

QSHF - Questionário de Seleção e Homologação de Fornecedor.

Skip Lot - Método Estatístico de Liberação de Matéria-Prima ou insertos metálicos e não 

metálicos, utilizado pela Bins.
                        

2. DISPOSIÇÕES GERAIS

Este Manual foi desenvolvido com a finalidade de estabelecer e divulgar nosso sistema de Gestão

da Qualidade em relação a norma IATF 16949 e requisitos específicos dos Clientes da Bins, desta forma,

esperamos dos nossos Fornecedores o atendimento aos procedimentos descritos neste documento.

Lembramos sempre que nossos esforços buscam a contínua melhoria do sistema implementado,

contando com a parceria de todos Fornecedores da Bins, no atendimento as necessidades de nossos

Clientes, objetivando ser um referencial de qualidade em nosso mercado de atuação.

Entendemos  que  através  de  um  consistente  sistema  que  envolva  e  comprometa  nossos

Fornecedores e, do atendimento aos requisitos dos Clientes, podemos assegurar o cumprimento da nossa

Política de Qualidade, expandindo os negócios da companhia.

As diretrizes deste manual permitem a homologação e monitoramento de nossos Fornecedores

rumo à Qualidade Total.

As informações contidas neste documento é propriedade da Bins Indústria de Artefatos de Borracha  Ltda.
A reprodução total ou parcial deste documento somente é permitida para conduzir negócios entre a Bins  e o Fornecedor. Qualquer outro uso indevido 
incorrerá nas penalidades da legislação em vigor.
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3. DESENVOLVIMENTO DOS FORNECEDORES

O desempenho dos Fornecedores é monitorado através do “Ranking de Fornecedores”, que é

constituído pelo resultado das avaliações trimestrais de IQF. A seguir, encontra-se detalhada a sistemática

de homologação / desempenho de Fornecedores.

NOTA: Um novo Fornecedor será incluso no Ranking de Fornecedores somente após aprovação, através

de análise do questionário de Seleção e Homologação de Fornecedores (SHF).

3.1 Escolha do Fornecedor

A escolha do Fornecedor levará em consideração aspectos como preço, condições de pagamento,

prazo de entrega, qualidade do produto e serviço fornecido.

A  partir  da  cotação,  o  setor  de  Suprimentos  informa  as  áreas  envolvidas,  os  dados  e

características do produto / serviço desejado da empresa, certificando-se de que as informações sejam as

mais completas possíveis.

Para o início do fornecimento de produtos, é necessário que os Fornecedores consultados sejam

homologados.

3.2 Sistema da Qualidade do Fornecedor

Para  que  o  fornecedor  seja  devidamente  homologado  é  considerado  requisito  mínimo  a

certificação na norma ISO 9001 (versão atualizada).

 Para  fornecedores  automotivos  é  desejável  a  certificação  na  norma  IATF  16949  (versão

atualizada).

Caso haja a necessidade de utilizar um fornecedor sem certificação, (seja por fins comerciais,

tamanho da empresa ou falta de opção) o fornecedor será auditado pela Garantia da Qualidade e/ou

Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento Bins, com base no formulário de Auditoria de Processo em

Fornecedores, antes que seja efetuada a compra do produto.

 Para fornecedores automotivos, a compra do produto / serviço mediante a falta da certificação

ISO 9001 só poderá ocorrer com derroga do Cliente.

NOTA: No caso de fornecedores do serviço de calibração, exige-se que o laboratório seja acreditado na

ISO/IEC 17025,  ou equivalente  nacional.  Não havendo um fornecedor  qualificado  conforme o  critério

indicado anteriormente, a BINS pode optar pela calibração com o fabricante.

As informações contidas neste documento é propriedade da Bins Indústria de Artefatos de Borracha  Ltda.
A reprodução total ou parcial deste documento somente é permitida para conduzir negócios entre a Bins  e o Fornecedor. Qualquer outro uso indevido 
incorrerá nas penalidades da legislação em vigor.
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3.3 Homologação de Fornecedores

Os  fornecedores  serão  homologados  através  do  preenchimento  do  questionário,  o  qual  será

avaliado pelas áreas envolvidas no processo de aplicação.

O Questionário de Seleção e Homologação de Fornecedores (QSHF) tem como objetivo informar

a  BINS  sobre  alguns  pontos  considerados  importantes  para  o  processo  de  fornecimento.  Com  o

preenchimento dos campos,  conseguiremos conhecer um pouco da empresa que pretende iniciar  um

processo de fornecimento/parceria. Depois que o QSHF é submetido e aprovado pela BINS, o fornecedor

é considerado homologado, ou seja, capacitado para receber cotações para novos desenvolvimentos.

Em casos de processos ou produtos considerados críticos ou de segurança, a BINS pode optar

por realizar uma auditoria de processo no fornecedor, para que a homologação seja realizada na planta

onde o produto é confeccionado.

3.4 Auditoria de Processo

Além das auditorias de processo realizadas em fornecedores potenciais, podem ser realizadas

auditorias de processo nos fornecedores homologados, através de visitas “in loco”. Estas auditorias de

processo são agendadas conforme necessidade e/ou os seguintes critérios: nº de RNC maior ou igual a 5

dentro do ano, planos de ação em andamento e desempenho anual médio abaixo de 80 pontos (IQF).

Caso seja detectada alguma não-conformidade durante a auditoria, será emitido um Relatório de

Não-Conformidade Fornecedores (RNCF) que deve ser respondido em um prazo máximo de 07 dias. Após

a devolução do RNCF à BINS, cabe ao responsável da Garantia da Qualidade monitorar a implantação e

verificar a eficácia das ações tomadas. Caso o prazo não seja obedecido, o fornecedor será demeritado no

seu respectivo IQF.

Havendo  queda  de  qualidade  nos  seus  produtos  /  serviços,  fusões,  aquisições  ou  afiliações

associadas poderá ser solicitado pelas áreas envolvidas uma auditoria “in loco” no fornecedor.  

A cada 2 anos, a Bins enviará um formulário de autoavaliação para seus fornecedores. O mesmo

deverá ser preenchido e encaminhado para a Garantia da Qualidade Bins em até 15 dias. Este formulário

trata-se  de  um check  list  para  que  o  fornecedor  possa  realizar  uma  auditoria  de  processo  em sua

organização.

NOTA: Cabe ao Fornecedor informar a BINS no caso de fusões, aquisições ou afiliações.

As informações contidas neste documento é propriedade da Bins Indústria de Artefatos de Borracha  Ltda.
A reprodução total ou parcial deste documento somente é permitida para conduzir negócios entre a Bins  e o Fornecedor. Qualquer outro uso indevido 
incorrerá nas penalidades da legislação em vigor.
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3.4.1 Critérios de Pontuação/Classificação dos Itens Auditados

10

pontos
Requisito totalmente atendido

8 pontos Requisito basicamente atendido: desvios mínimos encontrados

6 pontos
Requisito parcialmente atendido: desvio maiores encontrados. Não está comprovada a prática

na maioria das vezes

4 pontos
Requisito insuficientemente atendido: desvios consideráveis. Não está comprovada a prática

na maioria das vezes.

0 pontos Requisito não atendido. Não está comprovada a prática.

NOTA 1:
Quando a pontuação da questão for 6, 4 ou 0, o fornecedor deve elaborar e enviar plano de 

ação para a Bins.

NOTA 2:
Quando a nota final for inferior a 80%, o fornecedor deve elaborar e enviar plano de ação 

para a Bins

3.4.1.1 Classificação Geral Obtida em Auditoria

Nível de Eficácia do Sistema Classificação Alerta

Abaixo de 80% C - Insatisfatório
Requer Plano de Ação e

Monitoramento de Desempenho

Igual ou superior a 80% e inferior

a 90%
B - Satisfatório

Fornecedor capacitado, porém

indicado elaboração de Plano de

Ação

Igual ou acima de 90% A - Preferencial Fornecedor Capacitado

4. PRODUTO

4.1 Recebimento

Todos os lotes de matéria-prima e insertos que chegam à BINS passam por um processo de

inspeção de recebimento. Estas inspeções podem variar de acordo com o PEP ou desenho fornecido pela

Bins.  Todas as liberações /  reprovações têm seus resultados arquivados em um banco de dados no

sistema informatizado.

4.1.1 Recebimento de Matérias – Primas e Insertos

Para a liberação das matérias-primas e insertos, utiliza-se o método “Skip Lote”. Quando o produto

atinge  um determinado índice  de  inspeções  sem reprovação,  passa  a  não  ser  testado  em todos os

As informações contidas neste documento é propriedade da Bins Indústria de Artefatos de Borracha  Ltda.
A reprodução total ou parcial deste documento somente é permitida para conduzir negócios entre a Bins  e o Fornecedor. Qualquer outro uso indevido 
incorrerá nas penalidades da legislação em vigor.
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recebimentos. Este método não é utilizado para o teste visual. Ainda que uma matéria-prima ou inserto

esteja em skip lote, passará pela inspeção visual.

4.1.2 Certificados de Análise

Todos os lotes fornecidos deverão vir acompanhados dos respectivos Certificados de Análise de

Material, Dimensional e da Composição Química do Material. Este registro deve conter todos os resultados

especificados e permitir rastreabilidade.

4.1.3 Ficha de Emergência

É exigida para produtos químicos com classificação de risco “Produtos Perigosos”, que precisam

ações de emergência quando, por ventura, ocorrer algum acidente durante manuseio e/ou transporte.

4.1.4 FISPQ

É exigida para produtos químicos e deverá ser enviada junto com a primeira remessa de material,

pois contém informações referentes a proteção da saúde, segurança e meio ambiente.

4.1.5 Reajuste de Preço

A BINS incentiva ações propostas por fornecedores que visam a melhoria contínua do processo e

alternativas para a redução de custos. Sendo assim, devem ser promovidas ações que visem diminuir o

custo do produto e absorver possíveis oscilações, causadas pelo mercado, no valor agregado do produto

(este item engloba matéria-prima).

4.1.6 Assistência Técnica (Atendimento)

A Assistência Técnica é afetada e demeritada de acordo com o atendimento prestado à BINS,

incluindo, cadastro no IMDS, Pós-venda e atendimento a não-conformidades.

4.1.7 Constatação de Não Conformidades

Na constatação de não conformidades nos itens recebidos,  será emitido um Relatório  de não

conformidade Fornecedores(RNCF).

O  fornecedor,  por  sua  vez,  deverá  se  reportar  à  BINS em um prazo  máximo  de  24  horas,

informando um posicionamento frente às ações de contenção. Em paralelo deverá definir a Causa Raiz e

Ações Corretivas através do preenchimento dos campos do documento e posterior devolução em um

prazo máximo de 7 dias.

O documento será monitorado pela Bins e evidências da implementação das ações poderão ser

serão solicitadas.

As informações contidas neste documento é propriedade da Bins Indústria de Artefatos de Borracha  Ltda.
A reprodução total ou parcial deste documento somente é permitida para conduzir negócios entre a Bins  e o Fornecedor. Qualquer outro uso indevido 
incorrerá nas penalidades da legislação em vigor.
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4.1.8 Devoluções

A BINS entende  como seu  direito,  deduzir  do  pagamento  devido  ao  fornecedor,  o  valor  das

compras devolvidas que já tenham sido pagas, o valor das despesas resultantes da devolução (fretes,

embalagens, etc.), diferenças de preços ou de quantidades e adiantamentos de pagamentos.

NOTA: Serão reprovados os produtos que não atenderem as especificações (PEP/desenho) ou conforme

processo de aprovação.

*Não são realizadas devoluções com notas fiscais de simples remessa (para retrabalho).

Na ocorrência  de devoluções, será  aplicado  demérito em  PPM, onde a  meta   definida pela Bins

é ≤ 499.

4.1.9 Retrabalho / Seleção

No caso de necessidade, será solicitado retrabalho/seleção 100% na planta da Bins por conta do

fornecedor.

Para a realização de serviços dentro do pavilhão industrial, faz-se necessário a utilização de EPI’s

(Equipamentos de Proteção Individual) e também o preenchimento do Termo de Compromisso.

EPI’s necessários:

 Protetor Auricular (tipo plug)

 Calçado de Segurança

 Óculos de Proteção

O Termo de Compromisso deve ser preenchido e assinado pelo responsável pela empresa. Este

termo deve ser entregue à Bins em sua via original (não serão aceitas fotocópias, fax, confirmações via e-

mail, etc).

A entrada do fornecedor nas dependências da BINS para a realização de serviços de qualquer

espécie  fica condicionada a apresentação deste documento. Além do Termo existe a integração realizada

pela área de Segurança no Trabalho, com os prestadores, que visa orientar quanto as normas gerais de

segurança e a importância do uso de E.P.I. Assim conscientizando-os para um trabalho mais seguro.

4.1.10 Responsabilidades

No caso do fornecedor, por qualquer razão, não fornecer à BINS, o material em toda conformidade

com desenhos, especificações, embalagens capazes de proteger o produto contra contaminações e outras

informações, com referência ao produto, assumirá ele, igualmente, todas as responsabilidades, civis e

criminais, originadas de eventos motivados por defeito ou inadequação do produto fornecido, a qualquer

tempo, e assumirá a responsabilidade integral no caso de se provar necessária campanha junto a Clientes

ou consumidores finais para retificação de defeito ou inadequação do produto, inclusive recalls e multas

decorrentes de acordos de qualidade (Bins x Clientes).

As informações contidas neste documento é propriedade da Bins Indústria de Artefatos de Borracha  Ltda.
A reprodução total ou parcial deste documento somente é permitida para conduzir negócios entre a Bins  e o Fornecedor. Qualquer outro uso indevido 
incorrerá nas penalidades da legislação em vigor.
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5. ÍNDICE DE QUALIDADE DE FORNECIMENTO  (IQF)

O IQF representa o desempenho do fornecedor em relação à qualidade,  ocôrrencias, logística,

diversos , atendimento e ambiental, conforme detalhado a seguir:

5.1 Índice de Qualidade de Fornecimento (IQF)

O Índice de Qualidade de Fornecimento é constituído através da soma da pontuação obtida em

cada item avaliado.  Este  índice é geral  e  considerado para avaliação do desempenho do fornecedor

durante o período avaliado.

A - PreferencialA - Preferencial Igual  ou acima de 90.

B - SatisfatórioB - Satisfatório Igual ou superior a 80 e inferior a 90

C - InsatisfatórioC - Insatisfatório Abaixo de 80

Fornecedor A (Preferencial)Preferencial)  pode continuar o processo de fornecimento normalmente e ainda tem

preferência por desenvolvimentos de produtos de sua área de atuação.

Fornecedor  B (Satisfatório) pode continuar  normalmente o  processo de fornecimento.  Porém,

deverá buscar melhorias no seu processo visando o atingimento de status preferencial.

Fornecedor  C (InsatisfatórioInsatisfatório))  deverá abrir PA, o mesmo será avaliado e se necessário auditado

conforme o “checklist” de auditoria de fornecedores da BINS.

De acordo com o que foi previsto, o fornecedor poderá demonstrar conformidade com o processo,

ter que abrir plano de ação ou ter seu fornecimento suspendido até que as ações necessárias sejam

implantadas.

5.1.1 Qualidade

A nota de Qualidade representa quarenta pontos percentuais da nota final do IQF.

Neste item serão avaliados, as autoavaliações, PPM, os números de reclamações ocorridos no

período, o prazo de resposta destas RNCFs e as certificações do fornecedor. 

Deméritos conforme tabela abaixo:

As informações contidas neste documento é propriedade da Bins Indústria de Artefatos de Borracha  Ltda.
A reprodução total ou parcial deste documento somente é permitida para conduzir negócios entre a Bins  e o Fornecedor. Qualquer outro uso indevido 
incorrerá nas penalidades da legislação em vigor.

Métrica Métricas Regionais Critério de Pontuação Pontos

Qualidade 40

Autoavaliação

Entrega no prazo 5

TrimestralEntrega fora do prazo 3

Não entregue 0

PPM*

0 ppm 10

Trimestral≤499 5

>499 0

RNCF Recebidos

0 RNCF no período 10

Trimestral1 RNCF no período 5

>1 no periodo 0

RNCF em atraso
0 RNCF atrasadas 5

Trimestral
>1 RNCF atrasadas 0

Certificação

IATF 16949 10

TrimestralISO 9001:2015 5

Sem Certificação 0

Pontos 
Possíveis

Frequência de 
Avaliação



=PPM
X 1.000.000
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* O índice de PPM (Partes Por Milhão) é calculado através da seguinte fórmula:

                              Quantidade de Peças Devolvidas pela Bins no período avaliado

                               Total de Peças Recebidas pela Bins no mesmo período avaliado

5.1.2 Ocorrências

A nota de Ocorrências representa vinte pontos percentuais da nota final do IQF.

Neste item serão avaliados, as ocorrências de paradas de linha e interrupções no cliente e os

retornos de campo/garantias.

Deméritos ocorrerão conforme tabela abaixo:

5.1.3 Logística

A nota de Logística representa vinte pontos percentuais da nota final do IQF.

Nota: É requerido que as entregas atendam 100% dos prazos e quantidades acordadas no momento da

efetivação do pedido.

Cabe ao departamento de Suprimentos avaliar a aplicação de penalidades aos fornecedores, seja

por atrasos ou antecipações de entregas.

Deméritos ocorrerão conforme tabela abaixo:

5.1.4  Diversos

A nota de Diversos representa dez pontos percentuais da nota final do IQF.

Neste item serão avaliados, os envios de certificados de qualidade e fichas de emergências.

As informações contidas neste documento é propriedade da Bins Indústria de Artefatos de Borracha  Ltda.
A reprodução total ou parcial deste documento somente é permitida para conduzir negócios entre a Bins  e o Fornecedor. Qualquer outro uso indevido 
incorrerá nas penalidades da legislação em vigor.

Métrica Métricas Regionais Critério de Pontuação Pontos

Logística 20

Fretes Extras 

0 fretes Extras 10

Trimestral1 frete extra 5

> 1 frete extra 0

Pontualidade de Entrega

0 atrasos 10

Trimestral

Até 25% das entregas fora dos prazos 6

Entre 26 e 49% das entregas fora dos prazos 4

Entre 50 e 74% das entregas fora dos prazos 2

Acima de 75% das entregas fora dos prazos 0

Pontos 
Possíveis

Frequência de 
Avaliação

Métrica Métricas Regionais Critério de Pontuação Pontos

Ocorrências 20

Paradas de linha/interrupções

0 Ocorrências 10

TrimestralRuptura na Bins 3

Ruptura no Cliente da Bins 0

Análise de retornos de campo / garantias

0 Ocorrências 10

TrimestralRetorno dentro do Prazo 5

Retorno fora do Prazo 0

Pontos 
Possíveis

Frequência de 
Avaliação
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Deméritos ocorrerão conforme tabela abaixo:

NOTA: O material  que não vir acompanhado do certificado ficará bloqueado não podendo ser integrado

ao nosso estoque, até que sejam enviados por e-mail.

5.1.5 Atendimento

A nota de Atendimento representa seis pontos percentuais da nota final do IQF.

Deméritos ocorrerão conforme tabela abaixo:

O   NÃO   retorno as solicitações da Bins dentro do prazo solicitado acarretam o demérito de até 6 pontos

neste quesito.

5.1.6 Ambiental

A nota de Ambiental representa quatro pontos percentuais da nota final do IQF.

Neste item será avaliado se o fornecedor possuí as devidas Licenças Ambientais.

Deméritos ocorrerão conforme tabela abaixo:

6. PROCESSO DE APROVAÇÃO DE PEÇAS DE PRODUÇÃO - PPAP

6.1 Nível de Submissão

Para que possamos avaliar um determinado produto precisamos que o mesmo passe por alguns

testes/ensaios.  Para  tanto,  toda  a  amostra  fornecida  deverá  atender  as  especificações  Bins  sendo

considerado o PEP para produtos químicos e Desenho para insertos metálicos e não metálicos.

As informações contidas neste documento é propriedade da Bins Indústria de Artefatos de Borracha  Ltda.
A reprodução total ou parcial deste documento somente é permitida para conduzir negócios entre a Bins  e o Fornecedor. Qualquer outro uso indevido 
incorrerá nas penalidades da legislação em vigor.

Métrica Métricas Regionais Critério de Pontuação Pontos

Atendimento 6 Pronta Resposta

Fornecedor pró-ativo 6

TrimestralFornecedor as vezes pró ativo 3

Fornecedor não é proativo 0

Pontos 
Possíveis

Frequência de 
Avaliação

Métrica Métricas Regionais Critério de Pontuação Pontos

Diversos 10

Certificado de Qualidade
Envia Certificado de Qualidade 6

Trimestral
Falta de Certificado de Análise 0

Ficha de Emergência
Envia Ficha de Emergência 4

Trimestral
Falta de  Ficha de Emergência 0

Pontos 
Possíveis

Frequência de 
Avaliação

Métrica Métricas Regionais Critério de Pontuação Pontos

Ambiental 4 Licenças Ambientais 
Possui 4

Trimestral
Não possui 0

Pontos 
Possíveis

Frequência de 
Avaliação
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O nível solicitado pela Bins é o 2 do manual de PPAP (atualizado), detalhado nos itens abaixo de

acordo com o tipo de material à ser fornecido.

NOTA 01: Todas as amostras de material produtivo, de qualquer tipo, recebidos pela Bins, passarão por

testes/ensaios laboratoriais e de processo, conforme procedimentos internos da Bins.

NOTA 02: Caso necessário, a Bins poderá solicitar outros documentos além dos relacionados abaixo.

6.1.1 Requisitos de PPAP para produtos químicos (matéria-prima)

Para produtos químicos utilizados na confecção dos compostos de borracha será solicitado:

– Certificado de Submissão (PSW).

– Relatório de Material.

6.1.2  Requisitos  de  PPAP  para  produtos  produtivos  (insertos  metálicos  e  não

metálicos)

Para insertos metálicos e não metálicos sem adesivo e/ou adesivados, será solicitado:

– Certificado de Submissão (PSW).

– Desenho mapeado

– Relatório de material

– Relatório dimensional

6.2 Liberação de PPAP na planta do Fornecedor

Caso a Bins julgue necessário, a Garantia da Qualidade poderá optar por aprovar o PAPP na

planta onde o produto é confeccionado (PPAP nível 5).

6.3 Alterações de Processo / Produto

Toda e qualquer alteração de processo e/ou produto deverá ser previamente submetida à Bins

através de PPAP/amostras.  Somente após aprovação, o fornecedor poderá encaminhar produtos e/ou

processos diferentes da condição inicial de fornecimento.

NOTA:  Serão  repassados  ao  fornecedor  todos  os  custos  e  responsabilidades  legais  referentes  a

ocorrências  de  não-qualidade  geradas  por  alterações  no  processo  e/ou  produto  não  autorizados

formalmente pela Bins.  

7. MELHORIA CONTINUA DOS FORNECEDORES

Tendo em vista a melhoria contínua dos processos e fortalecimento da relação de parceria (Cliente

x Fornecedor), a BINS disponibiliza aos seus fornecedores material didático que explica detalhadamente o

correto uso das ferramentas da qualidade para tratativa de problemas. Além disto, a Bins, através da

Garantia da Qualidade, oferece todo o apoio necessário para esclarecimento das dúvidas referentes à

utilização das ferramentas da qualidade.

As informações contidas neste documento é propriedade da Bins Indústria de Artefatos de Borracha  Ltda.
A reprodução total ou parcial deste documento somente é permitida para conduzir negócios entre a Bins  e o Fornecedor. Qualquer outro uso indevido 
incorrerá nas penalidades da legislação em vigor.
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