
Revisão 6 – 30/06/2017



IndexPolítica da qualidade ....................................................... 3

Missão ......................................................................... 3

Visão  ......................................................................... 3

Valores ........................................................................ 5

Política do SGMASS .......................................................... 6

4. Responsabilidade e regulamentação ambiental e social  .......... 11

5. Homologação de fornecedores de materiais e equipamentos .... 13

5.1 Processo de homologação .......................................... 13

5.1.1 Homologação comercial ......................................... 13

5.1.2 Homologação técnica ............................................ 14

5.1.2.1 Rotulagem de materiais poliméricos ......................14

5.1.2.2 Metodologia de aprovação de produtos ................... 16

5.1.2.3 Auditoria de risco potencial de fornecedores ............ 17

5.1.2.4 Resultados ..................................................... 18

5.1.2.4.1 Definição de fornecedores de impacto ................. 18

6. Realização de inspeções de recebimento em fábrica 
e/ou em laboratório próprio .............................................. 18

7. Procedimento de aquisição, informações e verificações de 
materiais e equipamentos ................................................. 23

7.1 Processo de compras ................................................ 23

7.1.1 Atribuições do Departamento Corporativo de Compras. ..23

8. Planejamento avançado da qualidade do produto ................. 26

8.1 Processo de Aprovação da Peça de Produção (PPAP) ........... 27

8.2 Estabilidade e capacidade de produção / Controle 
Estatístico do Processo (CEP) .......................................... 30

8.3 O fMEA de processo ou PfMEA .................................... 31

8.4 O DfMEA ou fMEA de projeto ...................................... 31

9. Processo de aprovação de materiais e considerações.............. 33

10. Para problemas de materiais aplicados em campo ............... 35

11. Desenvolvimento e monitoramento dos subfornecedores ....... 36

12. Armazenamento e inventário ......................................... 39

13. Identificação de materiais entregues ............................... 39

14. Critérios e metodologia de avaliação e classificação de 
fornecedores de materiais do Grupo ENERGISA ....................... 43

14.1 Requisitos mínimos para seleção e controle de novos 
fornecedores de materiais e equipamentos ......................... 43

15. Monitoramento e avaliação de fornecedores ...................... 45

15.1 Detalhamento da nota do SIHOf – Sistema de 
Homologação de fornecedores ........................................ 45

15.2 Certificação de sistema de gestão da qualidade .............. 47

15.3 Certificação de sistema de gestão ambiental ................. 47

15.4 Certificação de sistema de gestão energética ................. 47

16. Análise financeira ...................................................... 48

16.1 Iqf – Indice de Qualidade financeira ............................ 48

16.1.1 Receita operacional líquida .................................. 49

16.1.2 Patrimônio líquido ............................................. 49

16.1.3 Lucro/prejuízo do exercício ................................. 50

16.1.4 Liquidez seca ................................................... 50

16.1.5 Endividamento ................................................. 51

16.1.6 Rentabilidade operacional ................................... 51

16.1.7 fator de insolvência ........................................... 52

16.1.8 Conclusão do Iqf .............................................. 53

17. quantidade de entregas no prazo/total de entregas ............. 54

17.1 Prazo Médio Real (PMR) / Prazo Médio Contratual (PMC) .... 54

18. Ranking de fornecedores .............................................. 57

18.1 Atendimento  ....................................................... 57

18.2 Nota fiscal eletrônica: aderência à metodologia e ao 
prazo de envio dos arquivos xML ...................................... 58

19. Programa da qualidade assegurada .................................. 59

20. Processo de penalidades .............................................. 61

21. Sistema de escalada para fornecedores ............................ 62

22. Retenção de registros ................................................. 64

23. Lista de siglas ........................................................... 65

24. Histórico de versões deste documento ............................. 66

Comprovante ................................................................ 71

Sumário



O Grupo Energisa possui o foco em 
distribuição de energia elétrica, geração 
de energia por meio de fontes renováveis, 
comercialização e serviços correlatos de 
geração, transmissão e distribuição de 
energia.

POLÍTICA DA 
qUALIDADE
Prestar serviços com qualidade e segurança no 
segmento de energia elétrica, gerando retorno para 
os acionistas, visando à satisfação dos clientes e 
tratando de forma eficaz as solicitações e reclamações, 
buscando a melhoria dos processos e o desenvolvimento 
dos colaboradores.

MISSÃO
“O Grupo Energisa existe para transformar energia em conforto, em desenvolvimento e em 
novas possibilidades com sustentabilidade, oferecendo soluções energéticas inovadoras 
aos clientes, agregando valor aos acionistas e oportunidade aos seus colaboradores.”

VISÃO 
“A Energisa será, até 2020, uma das melhores e mais respeitadas empresas de energia 
elétrica no Brasil, atuando em distribuição, geração, transmissão, comercialização e ser-
viços, reconhecida pela qualidade do serviço aos seus clientes, eficiência nas operações e 
rentabilidade aos acionistas.”
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COMPROMISSO hoje e com o futuro.
Agimos como cidadãos responsáveis, trabalhando para gerar riqueza e priorizando o res-
peito a colaboradores, investidores, fornecedores e clientes. Antes de tudo, fazemos 
parte de uma comunidade e temos um compromisso com as gerações futuras. É imprescin-
dível ter atitudes éticas e prezar pela verdade, acima de tudo. 

CLIENTES - Simplificar a vida dos nossos clientes. 
Servimos a todos com respeito e dedicação, construindo relacionamentos atenciosos e 
duradouros. Colocamo-nos no lugar de nossos clientes para entregar soluções ágeis e 
definitivas, que simplifiquem a vida e gerem valor para quem as utiliza.

PESSOAS - Nossa energia está nas pessoas. 
fazemos parte de um time vencedor, no qual podemos realizar, aprender e conquistar juntos. 
As oportunidades aqui dependem principalmente do mérito e do engajamento de cada um. 
Valorizamos a transparência, o trabalho cooperativo e o diálogo aberto e participativo. Se 
você pensa assim, é um dos nossos. queremos muito que você seja feliz aqui.

RESULTADOS - Superação para atingir resultados. 
queremos resultados extraordinários que gerem valores para nossos clientes, acionistas e 
colaboradores. Buscamos superar metas para que a ENERGISA esteja entre as melhores do 
setor em critérios de eficiência e serviços aos clientes.

SEGURANÇA em primeiro lugar. 
Nosso maior valor é a vida. Nos processos e nas atitudes, colocamos em primeiro lugar 
a saúde e a segurança das pessoas. Agimos com disciplina, investimos em prevenção e 
demandamos de todos consciência permanente para reduzir riscos.

INOVAÇÃO para fazer a diferença. 
Estimulamos a criatividade que gera valor, seja para produzir algo completamente novo 
ou para trazer uma possibilidade de melhoria. Observar, questionar e experimentar com 
responsabilidade são partes da atitude proativa que nos diferencia.

Valores
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As empresas do Grupo Energisa, em suas atividades de geração, distribuição, 
comercialização e soluções em energia elétrica, têm como política a busca 
constante pela melhoria do desempenho de seus produtos e serviços, considerando 
aspectos qualitativos, econômicos, ambientais e de saúde e segurança, 
assegurando, dessa forma, o desenvolvimento sustentável. 

Para tanto, são observados os seguintes princípios:

• Cumprimento da legislação ambiental e de saúde e segurança do trabalho, assim 
como de outros requisitos legais aplicáveis;
• Estímulo à educação ambiental, à prevenção de acidentes, às doenças 
ocupacionais e à otimização da qualidade de vida dos colaboradores, fornecedores 
e da comunidade;

• Utilização dos recursos naturais de forma racional e sustentável;

• Incentivo à pesquisa, com vistas à adoção de práticas que promovam a proteção 
ao meio ambiente, à segurança e à saúde dos colaboradores e de terceiros;

•  Atuação junto aos fornecedores e prestadores de serviços no sentido de orientar 
e monitorar suas atividades, de forma a assegurar a sua regularidade ambiental, 
de saúde e segurança;

• Compromisso com a melhoria contínua da qualidade de seus processos, produtos 
e serviços, de forma sustentável.

Política do SGMASS
Sistema de Gestão de Meio Ambiente, Aspectos 
Sociais, Saúde e Segurança do Trabalho
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1. Introdução
Este manual visa estabelecer os requisitos necessários para cadastramento de empresas 
fornecedoras e homologação de seus produtos junto ao Grupo Energisa, bem como divulgar 
de forma unificada as ações e práticas que nortearão as relações entre as partes durante 
os fornecimentos de materiais e equipamentos a todas as empresas do Grupo Energisa.

2. Objetivo
O objetivo deste manual é estabelecer e comunicar os requisitos específicos do Grupo 
Energisa para a cadeia de fornecedores, possibilitando o claro entendimento dos 
procedimentos que regem nossas relações. É fundamentalmente importante e faz parte do 
objetivo do negócio que os requisitos dispostos neste manual sejam cumpridos por todos os 
fornecedores do Grupo Energisa.

3. Requisitos Básicos para a 
qualidade de fornecedores
O Grupo Energisa solicita aos seus fornecedores que adotem, no mínimo, um Sistema de 
Gestão da Qualidade certificado através de Normas Internacionais ISO 9001, ISO 50001 e 
ABNT NBR 14001, por terceira parte, como prova de robustez em seus sistemas de gestão 
operacional, ambiental, gestão energética e responsabilidade social.  

ISO 9001 
“Essa norma faz parte do conjunto designado ISO 9000 e pode ser implementada por orga-
nizações de qualquer tamanho, independentemente da sua área de atividade. Tem como 
objetivo melhorar a gestão de uma empresa e pode ser aplicada em conjunto com outras 
normas de funcionamento.” 
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ISO 50001
A norma objetiva uma ampla aplicação para organizações de qualquer segmento.

Ela é baseada em elementos comuns encontrados em outras normas ISO, como a 9001 
ou a 14001, assegurando um alto nível de compatibilidade entre elas.

A certificação de acordo com a norma ISO 50001 cria um sistema reconhecido 
internacionalmente, que integra a eficiência energética às práticas de gestão e 
manufatura da organização e também da cadeia de fornecedores (Tier 1 @ Tier x).

ISO 14001
Um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) é uma estrutura desenvolvida para que uma 
organização possa consistentemente controlar seus impactos significativos sobre o 
meio ambiente e melhorar continuamente as operações e os negócios.

A ISO 14001 é uma norma internacionalmente aceita, que define os requisitos para 
estabelecer e operar um Sistema de Gestão Ambiental. A principal função dessa norma 
é implantar corretamente um SGA. A norma reconhece que organizações podem 
estar preocupadas tanto com a sua lucratividade quanto com a gestão de impactos 
ambientais.

O Sistema de Gestão da qualidade IATf 16949 utilizado pela indústria automobilística 
também será aceito como certificado de sistema de gestão da qualidade, porém 
apenas para fornecedores fabricantes de materiais. 

Obs.* Fornecedores certificados nas normas ABNT NBR ISO 9001, 50001 e 14001 são 
considerados preferenciais para receber contratos de longo prazo com o Grupo 
Energisa.
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Processos 
antecedentes, 
por exemplo, 

em provedores 
(internos ou 

externos), em 
cliente, em outras 
partes interessadas 

pertinentes
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subsequentes, 
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Fontes de entradas Entrada Atividades Saída Recebedores 
de saídas

Representação esquemática dos elementos de um processo individual

fontes de entradas

10

Fonte: ISO 9001 versão 2015.



O fornecedor deve ter um processo para garantir a conformidade com todos os 
regulamentos ambientais aplicáveis, inclusive aqueles em relação a manuseio, reciclagem, 
eliminação ou disposição de resíduos e material perigoso. Isso pode ser evidenciado por 
certificados apropriados ou cartas de conformidade. A certificação ABNT NBR ISO 14001 é um 
dos passos para se alcançar a conformidade com esses requisitos, bem como a implantação 
da ABNT NBR 16001 para adequação à conformidade com a responsabilidade social e a 
sustentabilidade nos negócios.

O fornecedor deve buscar eficiência e eficácia em seus processos produtivos, objetivando 
a redução da geração de resíduos, a conformidade com as leis locais, a ética nos negócios 
com clientes e fornecedores, buscando sempre “prestar contas” aos stakeholders e à 
comunidade. A adoção do sistema  de gestão em conformidade com a ABNT NBR 16001 é o 
primeiro passo para alcançar esses resultados, estando diretamente alinhada aos princípios 
e às políticas do Grupo Energisa. 

fornecedores receptores de resíduos e sucatas, que retiram materiais provenientes dos 
processos produtivos ou de insumos da manufatura, e fornecedores que transportam e 
entregam produtos tóxicos, inflamáveis e perigosos devem ter todas as certidões e licenças 
exigidas devidamente atualizadas, as instalações e os equipamentos adequados e de acordo 
com a legislação vigente. Declarações de conformidade com esse requisito serão solicitadas 
aos fornecedores através de um parceiro de registro de fornecedores do Grupo Energisa. 

O fornecedor deve buscar eficiência e eficácia em seus processos produtivos, objetivando a 
redução do consumo de energia elétrica e demais insumos. Para isso, o uso do Sistema de 
Gestão Energética ISO 50001 é o primeiro passo para alcance desses resultados.

A certificação para ABNT NBR ISO 50001 está alinhada à estratégia do Grupo Energisa e é 
fortemente incentivada pelo Grupo a todos os fornecedores.

4. Responsabilidade e Regulamentação 
Ambiental e Social 
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5.1 Processo de Homologação
As homologações comercial e técnica são exigidas de todos os fornecedores de materiais e 
equipamentos do Grupo Energisa.

5.1.1 Homologação Comercial 
A homologação comercial consiste na análise econômico-financeira do fornecedor em 
questão, bem como na análise de dados operacionais, no cumprimento das legislações 
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e nas informações sobre as suas atividades, no que diz 
respeito à responsabilidade social e ao meio ambiente. Essas e outras documentações são 
gerenciadas por um parceiro do Grupo Energisa. 
Na tabela abaixo, são descritos os documentos mínimos que são necessários para a realização da 
homologação comercial de fornecedores denominados “críticos” junto ao Grupo Energisa:

5. Homologação de fornecedores de 
Materiais e Equipamentos

Balanço dos dois últimos exercícios 

Ata assembleia ou contrato social

Certidão negativa da Receita federal

Certidão negativa estadual

Certidão negativa municipal

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Licença ambiental

Alvará de funcionamento

Declaração de não praticar trabalho infantil, trabalho forçado e análogo ao escravo

Declaração de não praticar a discriminação racial e social

Declaração sobre atividades de responsabilidade social e de meio ambiente

Atestado de capacidade técnica de outras concessionárias de energia elétrica

Atestado de fornecimento para empresas de outros segmentos (linha branca, petrolífera etc.)

Apresentação de certificação ABNT NBR ISO 9001 ou ISOTS 16949

Apresentação de certificação ABNT NBR ISO 50001

Apresentação de certificação ABNT NBR ISO 14001

Apresentação de certificação ABNT NBR ISO 18001

Apresentação de certificação ABNT NBR 16001 13



Para fornecedores classificados como “não críticos”, outras documentações serão 
solicitadas para realização do cadastramento junto ao Grupo Energisa, sendo essas 
informações gerenciadas pelo parceiro de cadastramento.

Outras informações quanto a sua capacidade fabril, número de funcionários, 
maquinário, instalações e outras consideradas pertinentes poderão ser solicitadas 
paralelamente por meio de uma autoavaliação para complementação de seu cadastro 
pelo Departamento de Compras. 

No momento em que o cadastro for aprovado, o parceiro de cadastro do Grupo 
Energisa poderá emitir um Certificado de Registro Cadastral (CRC), que também 
poderá ser disponibilizado pelo Grupo Energisa se requerido pelo fornecedor e que 
permitirá a este o acesso, enquanto cadastrado, para participar do processo de 
cotação de materiais e equipamentos do Grupo Energisa.

5.1.2  Homologação Técnica
O Departamento de Compras solicitará ao Departamento Técnico uma visita de 
avaliação para analisar a capacidade técnica de fabricação e o controle do produto 
em questão, sendo que essa avaliação seguirá os requisitos da NTU – 013. O Grupo 
Energisa, através do Departamento de Compras, sempre que necessário e em qualquer 
tempo, poderá solicitar relatórios dos ensaios de rotina, de tipo, ou especiais ou 
todos estes em forma de PPAP a serem definidos nas respectivas especificações e/
ou negociação e desenhos dos materiais/equipamentos junto aos fornecedores. Esses 
ensaios devem estar em conformidade com a NDU 011 do Grupo Energisa.

As normas utilizadas nas especificações e nos ensaios serão normas da ABNT e/ou 
normas internacionais em casos específicos.

5.1.2.1 Rotulagem de Materiais Poliméricos
O fornecedor também deverá ter seus produtos (de acordo com a aplicabilidade da 
norma) em conformidade com as normas de rotulagem, conforme descrito a seguir:

• A Rotulagem tipo I – NBR ISO 14024 (edição vigente): Programa Selo Verde 
Estabelece os princípios e procedimentos para o desenvolvimento de programas de 
rotulagem ambiental, incluindo a seleção, os critérios ambientais e as características 
funcionais dos produtos, para avaliar e demonstrar sua conformidade. Também 
estabelece os procedimentos de certificação para a concessão do rótulo.
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• Rotulagem Tipo II – NBR ISO 14021 (edição vigente): Autodeclarações ambientais 
 Especifica os requisitos para autodeclarações ambientais, incluindo textos, símbolos 
e gráficos, no que se refere aos produtos e termos selecionados em declarações 
ambientais, fornecendo qualificações para seu uso. Descreve uma metodologia de 
avaliação e verificação geral para autodeclarações ambientais e métodos específicos 
de avaliação e verificação para as declarações selecionadas nessa norma. 

A figura 1 apresenta símbolos para identificação de produtos recicláveis.

Figura 1 - Símbolos para identificação de produtos recicláveis. 
Fonte: CEMPRE. A Rotulagem Ambiental e o Consumidor no Mercado Brasileiro de Embalagens (2006).

Para os plásticos, a simbologia mais utilizada segue a norma ABNT NBR 13230 (edição 
vigente). Ela está baseada em critérios internacionais, sendo muito importante 
para orientar os programas de coleta seletiva, para descarte correto de materiais e 
equipamentos após o fim de vida.

65%

65%

65%
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5.1.2.2 Metodologia de Aprovação de Produtos
Para aprovação dos materiais e equipamentos, poderão ser solicitadas também amostras 
do produto em processo de aprovação para análise pelos departamentos técnicos. 

quando do recebimento dos relatórios e das amostras, os departamentos terão um prazo 
de 90 (noventa) dias para realizar as análises necessárias. Dependendo da complexidade 
do material ou do tipo de equipamento, esse prazo poderá ser ampliado, conforme acerto 
prévio entre o fornecedor, o Departamento de Compras e os departamentos requisitantes.

Na aquisição de materiais/equipamentos técnicos específicos, o departamento solicitante 
será responsável pela homologação técnica em conjunto com o Departamento de Compras.

Poderão ser solicitados também atestados de capacidade técnica de outras concessionárias 
de energia elétrica para análise do desempenho de qualidade do fornecedor.

As áreas técnicas possuem autonomia para realizar ou não as inspeções em fábrica, de 
acordo com sua necessidade, capacidade operacional e avaliação de criticidade ou risco.

O Departamento da qualidade de fornecedores também poderá realizar auditorias de 
risco na planta dos fornecedores em qualquer tempo, objetivando medir a maturidade dos 
processos de gestão e fabricação de produtos e equipamentos dos fornecedores. 

Esses materiais deverão ser identificados individualmente conforme figura abaixo:

Importante: Os fornecedores devem ter seus processos de confecção de peças plásticas 
alinhados às estratégias do CQI-23 da AIAG, edição vigente, como forma de robustez do 
processo de fabricação.

1 - Poli (tereftalato de etileno); 2 - Polietileno de alta densidade; 3 - Poli (cloreto de vinila); 4 - Polietileno de 
baixa densidade; 5 - Polipropileno; 6 - Poliestireno; 7 - Outros.
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Fonte: INMETRO.

A auditoria de risco poderá, de acordo com a criticidade do produto fabricado pelo 
fornecedor e seus respectivos processos, sobrepor à homologação técnica realizada 
anteriormente de acordo com a estratégia de aquisição definida pelo comitê de suprimentos 
ou segundo o desempenho medido em fornecimentos realizados para o Grupo Energisa.

5.1.2.3 Auditoria de Risco Potencial de Fornecedores
A auditoria de risco tem como premissas:

• Desenvolver o fornecedor em ferramentas de gestão; 
• Ser utilizada como ferramenta de melhoria contínua após o programa de escalada de 
fornecedores; 
• Ser insumo para decisão sobre o programa da qualidade assegurada para fornecedores; 
• Mapear riscos de ruptura de fornecimento e propor contramedidas para eliminá-los; 
• Ser insumo para classificar os fornecedores em premiações do Grupo, avaliando se estes 
estão praticando políticas alinhadas aos mais altos padrões nacionais/internacionais de 
qualidade e em conformidade com requisitos legais e socioambientais.

O Grupo Energisa objetiva, com essas ferramentas, que toda a sua cadeia busque inovação 
em suas tecnologias, almejando a excelência nos fornecimentos, saindo da ênfase no produto 
partindo para a ênfase no processo.
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5.1.2.4 Resultados
Após o término das análises, os departamentos técnicos deverão comunicar à 
empresa interessada a aprovação ou a reprovação de sua homologação técnica junto 
ao Grupo Energisa, inserindo seu nome e seu(s) produto(s) na lista de fornecedores 
homologados disponível na internet.

5.1.2.4.1 Definição de Fornecedores de Impacto
De acordo com a análise de risco feita pelo Departamento da qualidade de 
fornecedores do Grupo Energisa, um fornecedor de impacto será:

a) Um novo fornecedor homologado para o Grupo Energisa;

b) Um fornecedor corrente fornecendo um novo produto ou uma nova tecnologia em 
seu portfólio para o Grupo Energisa;

c) Um fornecedor com riscos financeiros mapeados (fator de solvência e insolvência) 
que possa gerar risco de ruptura de fornecimento durante o processo.

Para fornecedores com essa classificação, controles internos adicionais serão 
inseridos durante um determinado período até que o risco seja conhecido e também 
mitigado.

6. Realização de Inspeções de 
Recebimento em fábrica e/ou em 
Laboratório Próprio
De acordo com as definições das áreas técnicas responsáveis, os materiais e 
equipamentos adquiridos poderão passar por inspeção em fábrica ou ser ensaiados 
em laboratório próprio, levando em consideração a disponibilidade e a necessidade 
de realização das inspeções. Conforme definição do Departamento de Engenharia 
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do Grupo Energisa, juntamente com o Departamento de Compras, as seguintes classes 
de materiais são consideradas críticas e devem possuir aprovação formal, seguindo as 
premissas da NDU 011, devendo passar por homologação em fábrica quando requerido.

CLASSES
4 Aterramento

10 Cabos e fios de aço (incluindo cordoalhas)

11 Cabos e fios de alumínio (nus e isolados)

15 Conectores para linhas e redes

30 ferragens para linhas e redes

35 Equipamentos/ferramentas linha viva

41 Isoladores de porcelana 

47 Acessórios para medidores

54 Postes de concreto RC e DT

56 Alça performada

58 Isoladores poliméricos e de vidro

63 Chaves fusíveis/chaves seccionadoras

65 Reguladores

66 Religadores

69 EPIs

71 Para-raios

74 Transform. de  corrente e potencial

75 Transform. de distribuição

76 Transform. de força

77 Elos fusíveis

83 Acessórios para rede protegida

87 Calçados de segurança

95 Postes e cruzetas poliméricas e de fibra de vidro

97 Padrão de entrada

147 Medidores

180 Implementos para veículos
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NOTA: 
fornecedores contemplados com contrato de fornecimento de materiais/equipamentos 
com o Grupo Energisa, classificados dentro dessas classes, devem ter no mínimo a 
certificação ABNT NBR ISO 9001 ou ter seus processos alinhados às premissas da NM 
ISO 9000, edição vigente, como forma de trabalhar com as estratégias deste manual e 
fornecendo provas de adequação à NM ISO sempre que necessário pelo Grupo Energisa.

Atribuições do Departamento de Compras:

• Garantir que as Ordens de Compra dos materiais relacionados contenham cláusula 
contratual de exigência de inspeção em fábrica;

• Intermediar junto aos fornecedores e as áreas técnicas a convocação e a realização/
dispensa das inspeções, sendo todos esses passos registrados no sistema SIHOf;

• Verificar, no momento do recebimento dos materiais nos almoxarifados, se eles 
passaram pelo processo de inspeção ou se este foi dispensado pela área técnica 
competente; 

• Recusar o recebimento de materiais que não estejam de acordo com o aprovado.

Os fornecedores receberão um e-mail dos sistemas do Grupo Energisa informando quais 
são os materiais que serão inspecionados e sua respectiva data proposta de inspeção. 
O fornecedor deve confirmar se aceita a data proposta pelo sistema ou se propõe uma 
nova data. Essa informação deverá ser enviada via e-mail para o contato descrito no 
corpo do e-mail do sistema. 

NOTAS: 
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• Não serão solicitadas inspeções de materiais considerados itens de estoque pelo 
Grupo Energisa quando o valor da Ordem de Compra for inferior a R$ 20.000,00 
(vinte mil reais), porém deverão ser enviados os relatórios de ensaios realizados 
(certificados de qualidade) via e-mail para avaliação e aprovação do material/
equipamento, autorizando, dessa forma, seu envio às unidades do Grupo Energisa;

• É de responsabilidade do fornecedor atualizar seus contatos junto ao Grupo 
Energisa sempre que necessário ou quando ocorrerem mudanças de pessoas nesse 
processo.

Ensaios em laboratório próprio

Além das inspeções em fábrica, os materiais e equipamentos adquiridos poderão 
passar por ensaios técnicos em laboratório próprio, sendo este um processo 
independente do anterior.

Um material com exigência de inspeção em fábrica (independentemente da 
inspeção ter sido realizada ou dispensada) também poderá passar por ensaios em 
laboratório próprio após o recebimento nos almoxarifados.

Um produto que não tenha exigência de inspeção em fábrica também poderá 
passar por ensaios em laboratório próprio após o recebimento nos almoxarifados.

A realização de ensaios em laboratório está condicionada à:

• Disponibilidade operacional do laboratório;

• Capacidade técnica de realização de ensaios, conforme equipamentos 
disponíveis e conhecimento especializado.

A relação de materiais passíveis de ensaios em laboratório pode mudar em função 
da capacidade técnica e operacional do laboratório.

A periodicidade de realização dos ensaios depende somente da chegada de 
materiais ao almoxarifado e da disponibilidade do laboratório.
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7. Procedimento de Aquisição, 
Informações e Verificações de 
Materiais e Equipamentos
7.1 Processo de Compras
 
7.1.1 Atribuições do Departamento Corporativo de Compras:
A Gerência Corporativa de Compras recebe as solicitações de compras de materiais/equi-
pamentos através do formulário Pedido de Materiais (PMA) via sistema próprio de gestão de 
suprimentos (Sistema de Suprimentos - SISUP), que quantifica o volume de toda a demanda 
de materiais e equipamentos solicitados pelas áreas usuárias para atender a necessidade de 
reposição de estoques das empresas.
A partir do recebimento dos PMAs, o Departamento de Compras realiza o processo de 
cotação/negociação junto aos fornecedores cadastrados no sistema do Grupo Energisa, 
visando à aquisição de materiais e equipamentos que atendam as necessidades dos 
departamentos requisitantes, em conformidade com os requisitos de qualidade e entrega 
dos produtos ou serviços solicitados pelos clientes, de acordo com as normas e os padrões 
internos (normas de distribuição ou transmissão unificadas NDUs, NTUs)/NBRs e normas 
específicas.

Com as especificações aprovadas tecnicamente, com as negociações concluídas e com 
as Condições Gerais de fornecimento devidamente aceitas, o Departamento de Compras 
efetua a concretização da compra, emitindo o documento Ordem de Compra de Materiais 
(OCM) e/ou a Carta de Intenção para o fornecedor vencedor, contendo todas as condições 
comerciais e técnicas pertinentes.
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Demais atribuições do departamento:

a. Acompanhar o andamento das entregas, de acordo com os prazos de entrega previstos 
em contrato;

b. Informar e orientar os fornecedores quanto ao local de entrega dos materiais/
equipamentos comprados;

c. Intermediar eventual agendamento de inspeções em fábrica, também de acordo com o 
estabelecido em contrato;

d. Intermediar, junto aos fornecedores, eventuais situações de recebimento de materiais/
equipamentos não conformes, identificadas pelos almoxarifados dos departamentos no ato 
da entrega;

e. Intermediar, junto aos fornecedores, eventuais não conformidades identificadas no 
momento da aplicação em campo;

f. Monitorar o desempenho do fornecedor durante todo o ciclo de fornecimento de 
materiais e equipamentos para as Unidades de Negócio (UN);

g. Avaliar o cumprimento integral das condições gerais de fornecimento do Grupo Energisa 
pelos fornecedores, desde o aceite da Ordem de Compra pelo fornecedor até o controle de 
fim de vida do produto, instaladas nas linhas e redes do Grupo.

h. quando necessário, de acordo com o desempenho do fornecedor e em comum acordo 
entre as organizações, o Grupo Energisa pode optar por negociar os valores das multas, 
revertendo-os em programas de melhoria para próprio benefício do fornecedor. A definição 
desses programas fica a critério de ambas as organizações no momento da negociação dos 
valores de multas a serem aplicadas. 
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Este manual serve de material para orientação dos fornecedores do Grupo Energisa sobre 
APqP e PPAP, baseando-se nos princípios de planejamento da qualidade, como descrito pelo 
pioneirismo de Deming, nos anos 1950, e da indústria automotiva durante as últimas décadas do 
século xx.

GM, ford & Chrysler publicaram o primeiro manual de APqP combinado para a indústria 
automobilística em junho de 1994.

O Grupo Energisa reconhece que a indústria fornecedora do setor elétrico é diferente de 
outras indústrias e, dessa forma, desenvolveu um material de orientação que é adaptado 
para atender empresas que trabalham para esse segmento.

As principais características do setor elétrico são:

• Baixos volumes;

• Produtos com longos ciclos de vida;

• Elevados níveis de regulação.

É sabido que os produtos são lançados com sucesso quando todas as funções/disciplinas 
trabalham em conjunto para alcançar os objetivos comuns do projeto. O uso do APqP 
incentiva o trabalho em equipe transversal e o engajamento precoce de todas as funções 
do material e das empresas fornecedoras (Tier 1 @ Tier x).

A abordagem APQP ajuda a satisfazer os seguintes requisitos:

• Melhor qualidade do produto, reduzindo a variação do processo e antecipando 

8. Planejamento Avançado da 
qualidade do Produto
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riscos e defeitos;

• Redução do tempo de entrega, diminuindo o desperdício, retrabalhando, gerenciando e 
melhorando a capacidade de fabricação;

• Custos mais baixos.

8.1 Processo de Aprovação da Peça de Produção (PPAP)

O PPAP ratifica que o processo de fabricação tem o potencial para criar o produto que 
cumpre consistentemente todas as exigências na taxa de produção pretendida.

A conclusão dos requisitos-chave no momento certo durante o processo de planejamento do 
produto trará resultados satisfatórios (PPAP é uma saída do APqP).

Os principais direcionadores para o sucesso na aprovação do PPAP são a mitigação do risco e 
o melhor controle do processo.

Os elementos do PPAP serão solicitados como um processo estruturado de aprovação de 
produto quando não se observar no fornecedor um processo estruturado para tal fim ou que 
seu processo de aprovação de produto não seja suficiente para prevenir riscos de problemas 
nos materiais. Como referência, ver manual da AIAG PPAP - 4ª edição. 

Como ferramenta de prevenção de risco de falhas em nossas linhas e redes de distribuição 
oriundas de materiais e equipamentos comprados, em conformidade com o requisito 8.5.1 
da ABNT NBR ISO 9001 - edição 2015, será exigida a elaboração de fMEA para materiais/
equipamentos como forma de mitigar riscos providos de falhas de processos de produção 
com ações proativas e preventivas. 

Ligação entre DFMEA > PFMEA > Plano de Controle

Validação de Capacidade de Processo

Verificação do Produto (ENSAIOS DE TIPO)

Validação do Processo

Lições Aprendidas
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Para entendimento da metodologia, é requerida a leitura da norma SAE J1739 e SAE ARP 5580, 
edição vigente, ou manual do fMEA  - 4ª edição da AIAG, edição vigente.

O Grupo Energisa disponibilizou para sua base de fornecedores um padrão de Controle de 
Processo e Produto (CPP) como forma de servir de orientação na elaboração de PfMEAs. 
Esse documento não substitui as normas e, tampouco, o manual. Ele tem como objetivos 
demonstrar a importância da ferramenta bem como orientar a elaboração dos estudos de 
fMEAs de materiais e equipamentos adquiridos pelo Grupo. 

O Departamento de Gestão da qualidade de fornecedores do Grupo Energisa usará como literatura 
referência o manual de APqP da AIAG, edição vigente, para auditoria e acompanhamento de 
projetos (críticos) ou novos fornecimentos de materiais correntes de risco significativo na planta 
dos fornecedores, como forma de mitigar o risco de fornecimento.

O Grupo Energisa, através do Departamento de qualidade de fornecedores, disponibilizou à 
sua base de fornecedores um padrão de Controle de Processo e Produto (CPP) como forma de 
servir de orientação na elaboração de PPAPs a serem submetidos. Esse documento não substitui 
o manual do PPAP. Ele tem como principal objetivo orientar a correta elaboração e submissão do 
conjunto de documentos que compõem o PPAP para formalização da aprovação dos produtos e 
inserção destes na lista de materiais e equipamentos homologados do Grupo Energisa disponível 
no site do Grupo.

Elementos do PPAP para submissão de relatórios de aprovação de produtos ao Grupo 
Energisa:

1. Registro de Projeto de Produto: são desenhos das peças, particularizações e/ou dados 
eletrônicos utilizados para transferir as informações necessárias para confeccionar um 
produto. Se o cliente for responsável pelo projeto, o registro será uma cópia do desenho do 
cliente, que é emitido junto com a Ordem de Compra. Se o fornecedor for o responsável, 
esse desenho será entregue no momento da liberação do fornecedor; 

2. Documento de alteração de engenharia: quaisquer alterações autorizadas de engenharia 
que tenham sido incorporadas ao produto, à peça ou à ferramenta. Documenta o projeto 
original e mostra a definição detalhada de mudanças; 

3. Aprovação de engenharia: o cliente tem a prerrogativa de solicitar que seu Departamento 
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de Engenharia acompanhe e aprove determinados documentos ou processos antes da 
aprovação final do PPAP; 

4. FMEA de projeto: análise dos modos e efeitos de falhas potenciais do projeto revisado e assinado 
pelo fornecedor e pelo cliente. Se o cliente for responsável pelo projeto, geralmente não 
compartilha esse original com o fornecedor. Entretanto, a lista de todas as características críticas 
ou de elevado impacto do produto deve ser compartilhada com o fornecedor; 

5. Diagrama do fluxo do processo: indica todas as etapas e sequências no processo de 
fabricação, incluindo retrabalhos ou reparos; 

6. FMEA de processo: análise do modo e dos efeitos de falhas potenciais do processo, assinado 
pelo fornecedor e pelo cliente. Este FMEA segue as etapas do fluxo de processo no qual 
indicam-se os erros que podem ocorrer durante a fabricação;

7. Plano de controle: é uma descrição que define os controles aplicáveis às peças de produção e 
processos e que, no mínimo, devem contemplar as características especiais e os requisitos de 
engenharia do cliente. O plano de controle segue as etapas do fMEA e fornece mais detalhes, 
como as alterações potenciais que podem ser verificadas dentro da qualidade, o processo de 
produção do conjunto ou durante a inspeção dos produtos; 

8. Resultados dimensionais: são as avaliações mensuráveis que asseguram a montabilidade e a 
usabilidade do produto;

9. Registros de ensaios de materiais e de desempenho: são os testes e ensaios necessários para 
garantir o atendimento aos requisitos químicos, físicos e metalúrgicos do cliente; 

10. Estudos iniciais do processo: são estudos de curto prazo conduzidos para obter 
informações antecipadas sobre o desempenho de processos novos ou revisados relativos aos 
requisitos internos ou do cliente. Seu propósito é entender as variações do processo, não 
apenas atingir um determinado índice da qualidade; 

11. Documentação de laboratório qualificado: é a comprovação de que os laboratórios utilizados 
para a realização dos ensaios especificados pelo cliente possuem competência para tal;

12. Amostra do produto: é uma quantidade predefinida de peças que podem ser usadas para 
os ensaios ou a montagem de protótipo, por exemplo; 
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13. Amostra padrão: peça aprovada no ensaio dimensional e material que é mantida pela 
organização para comprovar o atendimento aos requisitos químicos, físicos, metalúrgicos e 
dimensionais; 

14. Auxílios para verificação: são dispositivos, calibres, padrões, para auxiliarem a 
organização no controle da qualidade do produto; 

15. Registros de conformidade com requisitos específicos do cliente: são requisitos adicionais 
à ferramenta PPAP, estabelecidos pelo cliente, para atender critérios particulares. A 
organização deve ter registros de conformidade para todos os requisitos específicos 
aplicáveis ao cliente; 

16. Certificado de submissão de peça de produção: documento que formaliza o processo completo 
do PPAP. Esse formulário mostra a razão para a submissão (mudança do projeto, revalidação anual 
etc.) e o nível dos originais submetidos ao cliente. Há uma seção que verifica se os resultados 
encontram-se de acordo com todas as exigências do desenho e da especificação.

8.2 Estabilidade e Capacidade de Produção / Controle Estatístico 
do Processo (CEP)

Quando houver características críticas ou significativas descritas nas especificações técnicas 
ou nos desenhos, estas devem possuir um processo de produção estável e capaz, e, por 
conseguinte, todas as causas especiais devem ser identificadas e avaliadas antes do lançamento 
do produto para produção em massa. As causas comuns de variação dessas características no 
produto também devem ser abordadas como um aspecto da melhoria contínua. Na ausência de 
qualquer modelo ou processo, que possua características críticas ou significativas definidas, o 
fornecedor deve selecionar o elemento mais importante considerado pelo seu PfMEA para um 
estudo de estabilidade e capacidade inicial e anual.

Uma vez que a estabilidade e a capacidade da máquina, processo, peça/componente crítico 
ou significativo das características são demonstradas durante um período de produção, o nível 
de controle deve ser estabelecido no plano de controle de produção, incluindo a frequência, o 
método de verificação, o tamanho da amostra e o método de registro. 

Se as características críticas e/ou significativas mapeadas através do DFMEA ou PFMEA que 
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não estão estáveis ou capazes, uma inspeção 100% ou poka yoke deve ser instalada até que se 
recupere a estabilidade. Como afirmado, a aplicação de um controle 100% e/ou preventivo ou 
poka yoke é necessária para características críticas, quando não há confiabilidade no processo 
de produção que influencie a característica. Os índices de capacidade do processo podem ser 
calculados de acordo com o Manual do Controle Estatístico do Processo (CEP) da AIAG, edição 
vigente, para análise da confiabilidade do processo de produção.

8.3 O FMEA de Processo ou PFMEA

O PFMEA, sigla em inglês para “Process Failure Mode and Effect Analysis”, trata-se de uma aborda-
gem estruturada, usada para deduzir possíveis modos de falha em cada passo do processo/função 
de um processo de fabricação, permitindo controles de prevenção e detecção a serem concebidos 
e, assim, evitar defeitos e custos desnecessários de falha em produção. Como tal, cada etapa do 
processo deve ser pormenorizada no PfMEA e no plano de controle do processo, detalhando os 
modos de falhas potenciais e controles aplicados, com cada uma dessas etapas do processo sendo 
iniciada. Após o início da produção em série e durante toda a vida útil do produto, todas as alte-
rações de processos devem ser relatadas, analisadas e documentadas no PfMEA. As experiências 
adquiridas e os problemas anteriores devem ser levados em consideração na elaboração de proces-
sos futuros.
O Grupo Energisa reserva-se o direito de participar da elaboração do PfMEA do fornecedor.

8.4 O DFMEA ou FMEA de Projeto

O DFMEA, sigla em inglês para “Design Failure Mode and Effect Analysis”, deve ser gerado pelo 
fornecedor para um projeto e/ou várias alternativas de projeto a serem analisados objetivamente 
em relação às suas metas de estrutura (ex.: confiabilidade, design para manufatura, reciclabilidade, 
etc.), a fim de prevenir ou evitar possíveis falhas relacionadas ao produto antes da liberação do 
design “congelamento de especificações” para posterior produção em série. Após o “congelamento 
do desenho” e durante toda a vida útil do produto, modificações, mudança de desenho ou 
especificações devem ser analisadas e documentadas no DFMEA. As experiências obtidas 
com as falhas e os problemas encontrados devem ser consideradas na elaboração de futuros 
produtos.

O Grupo Energisa reserva-se o direito de participar das elaborações dos DfMEAs do fornecedor.
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• A validade dos ensaios de tipo dos materiais/equipamentos deve seguir 
rigorosamente as diretrizes descritas na NDU 011. Caso sejam encontradas não 
conformidades, esse prazo poderá ser reduzido dependendo da complexidade do 
problema, ficando a critério do Departamento de Compras e dos departamentos 
técnicos do Grupo Energisa;

• O fabricante/fornecedor deverá relacionar as normas consideradas nos ensaios de 
tipo;

• A qualquer momento, o Grupo Energisa, sob a coordenação do Departamento de 
Compras, poderá solicitar visitas técnicas/comerciais às instalações do fabricante/
fornecedor, visando avaliar as condições de fabricação, sendo o fornecedor 
previamente comunicado; 

• O Grupo Energisa poderá realizar ensaio de recebimento do lote no ato da 
entrega, podendo rejeitá-lo sem ter qualquer ônus sobre a devolução do material, 
conforme mencionado na Ordem de Compra;

• O Grupo Energisa se reserva o direito de coletar materiais no comércio para a 
realização de ensaios;

• Caso o fornecedor já homologado/cadastrado altere o projeto de seu produto, 
a matéria-prima para sua fabricação ou a forma de fabricação, deverá informar 
imediatamente ao Departamento Corporativo de Compras que, em conjunto com os 
departamentos técnicos envolvidos, fará uma avaliação sobre a necessidade de se 
iniciar novo processo de homologação;

• Na especificação de equipamentos de teste que necessitem de certificado de 
calibração, solicitar que eles sejam fornecidos com o documento que possua 
rastreabilidade pela Rede Brasileira de Calibração (RBC). 

9. Processo de Aprovação de 
Materiais e Considerações
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• Não é permitida a alteração do produto ou processo de fabricação sem o consen-
timento prévio da área de compras. Toda alteração deverá ser feita formalmente, 
preenchendo os formulários e enviando aos canais oficiais definidos para esse fim.

• Para realização de alterações/modificações no produto ou no processo de fabricação 
de um produto já homologado no Grupo Energisa, o fornecedor deve solicitar, preencher 
e enviar a Notificação de Alteração de Produto/Processo (NAPP) ao Departamento 
da qualidade de fornecedores para obter aprovação formal para prosseguir com as 
mudanças. O fornecedor deve assegurar que possui gestão de mudanças implantada em sua 
organização e que esta está em conformidade com o requisito 8.5.6 da ABNT NBR ISO 9001 
- versão 2015.

• Em caso de constatação de mudanças não aprovadas de maneira formal pelo Grupo 
Energisa, seja em materiais e/ou equipamentos, ou seja, em processos de fabricação 
de materiais e equipamentos já homologados, caberá à equipe técnica responsável, 
juntamente com a Qualidade de Fornecedores, definir se o fornecedor será inserido na 
fase quatro do sistema de escalada para fornecedores ou não.

NOTAS: 
• Durante o período de análise dos ensaios, o fornecedor poderá participar de tomadas 
de preços, leilões eletrônicos, licitações, entre outros, com vistas a fornecer seu 
material/equipamento para o Grupo Energisa. O eventual fechamento da negociação 
ficará vinculado à conclusão das análises técnicas e comerciais em andamento.

• Após a data de vencimento do CRC do fornecedor, será concedida a tolerância de, no 
máximo, 60 (sessenta) dias para renovação. Caso o fornecedor não renove o seu cadastro, 
ele ficará bloqueado/impedido e poderá ter o contrato suspenso para novos processos de 
compras, que não poderão ser efetuados até sua regularização perante o Departamento 
de Compras.
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Havendo problemas técnicos com os materiais/equipamentos já aplicados em nossas 
instalações, a empresa fornecedora poderá ser temporariamente suspensa, até que esses 
problemas sejam claramente identificados e esclarecidos e definitivamente resolvidos, 
evitando recorrências.

Para resolução de problemas, o Grupo Energisa utiliza e solicita o preenchimento de 
Relatórios de Não Conformidades (RNCs) de acordo com a metodologia 8D (Oito Passos) 
como forma de obtenção sistemática da(s) causa(s) raiz(es) dos problemas dos materiais/
equipamentos. Sempre com o apoio de ferramentas auxiliares de resolução de problemas, 
como diagrama de espinha de peixe ou análise dos cinco porquês.

O Grupo Energisa solicita a aplicação do manual CqI-20 da AIAG como literatura de 
referência e como forma estruturada para análise e solução de problemas. 

Caso a não conformidade seja de natureza técnica, a empresa fornecedora terá o 
prazo de até 60 (sessenta) dias para encerrar a reclamação e ter seus fornecimentos 
regularizados em caso de suspensão. 

10. Para Problemas de 
Materiais Aplicados em Campo
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Tal como acontece com muitas indústrias, empresas do segmento de energia continuam a 
aumentar a quantidade de trabalho terceirizado com fornecedores. Essa tendência resultou 
em uma cadeia de fornecimento muito complexa, tornando-os cada vez mais dependentes 
da capacidade de seu fornecedor para gerir os seus processos.

Uma única organização pode ter vários papéis na cadeia de suprimento. É importante e 
fundamental compreender o papel da organização na cadeia, como mostrado na figura 
ao lado. Para efeitos de entendimento, o cliente, o fornecedor e o relacionamento 
subfornecedor (Tier 2, Tier X) são definidos da seguinte forma:

O cliente é a organização mais elevada ou final de produção/transformação na cadeia e é o 
contato do usuário final.

O fornecedor é a organização do contato direto do cliente na cadeia de abastecimento 
denominado Tier 1.O subfornecedor oferece peças, materiais ou serviços para o fornecedor 
(Tier 1).

Como forma de antever possíveis problemas de ruptura na cadeia de suprimentos, 
informamos que os subfornecedores (Tiers 2), que fazem parte de materiais de contratos do 
Grupo Energisa através dos Tiers 1, serão monitorados e controlados. Esse monitoramento 
também será realizado pelo Grupo Energisa de acordo com o volume e o valor contratado, 
utilizando um sistema específico para esse fim.

11. Desenvolvimento e Monitoramento 
dos Subfornecedores
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Adaptado de IAQG Product and Supply Chain Improvement Strategy Stream 

Onde especificado pelo contrato (por exemplo, desenho, especificação etc.), o 
fornecedor deve comprar produtos, materiais ou serviços de fontes aprovadas ou 
designadas pelo Grupo Energisa, incluindo equipamentos e ferramentas. O fornecedor 
deve estabelecer um método adequado para medir a qualidade e a conformidade de 
seu(s) subfornecedor(es), em acordo com este manual e as demais políticas do Grupo 
Energisa que possam ser disponibilizadas durante o fornecimento de materiais e 
equipamentos ao Grupo. Isso não exime o fornecedor da responsabilidade de garantir a 
qualidade dos produtos adquiridos e monitorar a qualidade de seus fornecedores.

O fornecedor deve obrigatoriamente estabelecer um método de homologação, controle 
e monitoramento, entre outras atividades necessárias, para assegurar que a compra 
do produto aplicado à mercadoria entregue ao Grupo Energisa atenda aos requisitos 
especificados de aquisição, incluindo os requisitos regulamentares, legais e ambientais.

Os fornecedores devem promover e incluir o monitoramento dos subfornecedores em 
relação ao desempenho de fabricação processos, incluindo os requisitos específicos 
aplicáveis, e fornecer provas ou avaliações ao Grupo Energisa sempre que solicitado.

O Grupo Energisa reserva-se o direito de visitar os subfornecedores, em coordenação com 
o fornecedor.

PONTO
DE CONTROLE

PONTO
DE CONTROLE

REQUISITOS
ESPECÍFICOS
DO CLIENTE

REQUISITOS
ESPECÍFICOS
DO CLIENTE

FEEDBACK

FEEDBACK

CLIENTE

FORNECEDOR

ETC

TIER 2

TIER X

SUBfORNECEDOR
SUBFORNECEDOR

SUBFORNECEDOR
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O fornecedor deve usar um sistema de gestão de inventário para otimizar o giro de 
estoque ao longo do tempo e garantir a rotação dele através da metodologia fIfO (first 
in first out) ou PEPS (Primeiro que entra/Primeiro que sai). O produto obsoleto deve ser 
controlado da mesma forma que o produto não conforme. O fornecedor deve possuir um 
processo de análise de materiais em estoque em caso de não conformidades.

Caso, durante o processo de análise de materiais em estoque, seja verificado que os 
materiais estocados possuem documentos de natureza técnica, estejam vencidos ou 
não conformes com as normas de homologação (último nível de aprovação), a empresa 
fornecedora deverá resolver o problema de forma imediata, de acordo com as normas do 
Grupo Energisa.

Como forma de estabelecer um único processo de recebimento e armazenagem de 
materiais em todos os almoxarifados, o Grupo Energisa padronizou o processo de 
identificação de materiais.

Todo material entregue deverá seguir com as etiquetas do Grupo como forma de agilizar 
o processo de recebimento. As etiquetas devem seguir os modelos abaixo.

12. Armazenamento e 
Inventário

13. Identificação de Materiais 
Entregues
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Modelo para paletes (etiqueta unitária):
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Modelo para caixas individuais:

Os fornecedores poderão escolher o formato mais adequado ao seu tipo de embalagem, 
respeitando sempre as informações que devem ser disponibilizadas nas etiquetas.
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14.1 Requisitos Mínimos para Seleção e Controle de Novos Fornecedores 
de Materiais e Equipamentos

Os materiais e equipamentos adquiridos de fabricantes novos no Grupo Energisa deverão 
seguir as premissas abaixo para controle do desenvolvimento, objetivando minimizar 
impactos e falhas providas por não atendimento aos requisitos do projeto oriundo dos 
fornecedores, tendo então uma abordagem proativa, antevendo possíveis problemas de 
qualidade e entrega.

Abaixo foram mapeados etapas e requisitos a serem considerados para novos 
fornecedores, produtos e/ou fornecedores de impacto.

De acordo com a revisão da ABNT NBR ISO 9001, na versão 2015, a organização deve ter 
uma abordagem para mentalidade de risco, como descrito no trecho da norma a seguir: 

“A mentalidade de risco é essencial para se conseguir um sistema de gestão da 
qualidade eficaz. O conceito de mentalidade de risco estava implícito nas versões 
anteriores da ISO 9001, incluindo, por exemplo, realizar ações preventivas para 
eliminar não conformidades potenciais, analisar quaisquer não conformidades que 
ocorram e tomar ação para prevenir recorrências que sejam apropriadas aos efeitos 
da não conformidade.

Para estar conforme com os requisitos da ISO 9001, uma organização precisa planejar 
e implementar ações para abordar riscos e oportunidades. A abordagem de riscos e 
oportunidades estabelece uma base para o aumento da eficácia do sistema de gestão da 
qualidade, conseguir resultados melhorados e para a prevenção de efeitos negativos.”

14. Critérios e Metodologia de Avaliação 
e Classificação de Fornecedores de 
Materiais do Grupo Energisa
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Para obter a classificação dos fornecedores destaques do Grupo Energisa no ano, são 
considerados os fatores:

• Curva ABC de participação no total de compras realizadas pelo Grupo Energisa;

• Nota do Sistema de Homologação de Fornecedores (SIHOF), que é a pontuação 
atribuída pelo sistema do Grupo Energisa criado para esse fim;

• Qualidade do atendimento;

• Envio de Notas Fiscais Eletrônicas.

Um índice chamado “nota ponderada” é obtido de acordo com a seguinte expressão:

15. Monitoramento e 
Avaliação de fornecedores

15.1 Detalhamento da Nota do SIHOF – Sistema de Homologação 
de Fornecedores
O maior peso na nota ponderada é dado à nota do SIHOF (90%), uma vez que esta reflete a situ-
ação do fornecedor em relação a não conformidades, gestão da qualidade, saúde financeira e 
entregas e é o principal indicativo do desempenho dos fornecedores ao longo do ano. 

Os fornecedores são classificados de acordo com os índices abaixo: 45



RNC - Registros de Não Conformidade 
(Técnica / Comercial / Inspeção). 
Utiliza-se a pontuação a seguir: 

As informações do SIHOf (90% da nota apurada no período) são disponibilizadas aos maiores 
fornecedores em valor agregado de compras do Grupo Energisa trimestralmente, via sistema 
SIHOf.

A tabela a seguir apresenta os itens contemplados na nota do SIHOF e a distribuição de pesos:

Item Pontos
Registros de Não Conformidade 3

Certificação ABNT NBR ISO 9001/ISOTS 16949 0,90

Certificação ABNT NBR ISO 50001 0,50

Certificação ABNT NBR 14001 0,50

Iqf - Índice de qualidade financeira 1,70

quantidade de entregas no prazo/Total de entregas 1,40

Prazo médio real/Prazo médio contratual (entregas) 2

Total 10

RNC grave = 5
RNC médio = 3
RNC leve = 1
Sem RNC = 10

NÃO 
RECOMENDADO

Distante do 
Padrão

ÓTIMO
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15.2 Certificação de Sistema de Gestão da Qualidade
Pontuação binária: se o fornecedor tem certificação, recebe 0,90 ponto. Caso não tenha, 
não pontua.

15.3 Certificação de Sistema de Gestão Ambiental
Pontuação binária: se o fornecedor tem certificação, recebe 0,50 ponto. Caso não tenha, 
não pontua.

15.4 Certificação de Sistema de Gestão Energética
Pontuação binária: se o fornecedor tem certificação, recebe 0,50 ponto. Caso não tenha, 
não pontua.

Exemplos:

Nota máxima - [somatório (nº de RNCs x pontuação do RNC] x30%

fORNECEDOR COM 1 RNC GRAVE

fORNECEDOR COM 1 RNC MÉDIO

fORNECEDOR COM 1 RNC LEVE

fORNECEDOR COM 3 RNCS LEVES E 1 RNC GRAVE

fORNECEDOR COM 1 RNC LEVE E 1 RNC GRAVE

fORNECEDOR COM 3 RNCS GRAVES

Pontos RNC = 10-(1*5) = 10-(5) = 5 | 5*30% = 1,50

Pontos RNC = 10-(1*3) = 10-(3) = 7 | 7*30% = 2,10

Pontos RNC = 10-(1*1) = 10-(1) = 9 | 9*30% = 2,70

Pontos RNC = 10-(3*1) + (1*5) = 10-(8) = 2 | 2*30% = 0,60

Pontos RNC = 10-(1*1) + (1*5) =10-(6) = 4 | 4*30% = 1,20

Pontos RNC = 10 –(3*5) = 10-(15) = -5 = 0 | Valor < 0 = 0

Pontos RNC =
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A análise financeira engloba um conjunto de instrumentos e métodos que 
permite realizar diagnósticos sobre a situação financeira de uma empresa, assim 
como prognósticos sobre o seu desempenho futuro, através das informações 
disponibilizadas pelo Balanço Patrimonial e pela Demonstração do Resultado 
do Exercício. É uma ferramenta importante para avaliação da viabilidade, da 
estabilidade e da lucratividade de um negócio ou projeto. 

No Grupo Energisa, é um instrumento para avaliação econômico-financeira dos 
fornecedores.

16.1 IQF – Índice de Qualidade Financeira
O Departamento Corporativo de Compras do Grupo Energisa analisa a saúde 
financeira de seus fornecedores com base no Balanço Patrimonial e na Demonstração 
do Resultado do Exercício.

Com base nesses documentos, são calculados alguns indicadores financeiros, que 
serão listados a seguir, além do cálculo de insolvência, através da metodologia de 
Kanitz.

O objetivo do Iqf é disponibilizar, aos compradores e gestores, uma ferramenta 
mais completa e confiável de pontuação do fornecedor quanto ao seu desempenho 
econômico-financeiro, que forneça informações úteis e relevantes para o apoio à 
tomada de decisão. 

A partir dos balanços patrimoniais, são feitas as avaliações sobre o Iqf do 
fornecedor. Essas avaliações são realizadas conforme a tabela ao lado.

Após a classificação dos resultados e dos indicadores do fornecedor, soma-se a nota 
obtida em cada um dos critérios e divide-se por 10, obtendo, assim, a pontuação do 
Iqf.

16. Análise financeira
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16.1.2 Patrimônio Líquido
No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos e o 
resultado de exercícios futuros representa o Patrimônio Líquido (PL), que é o 
valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios ou acionistas. O patrimônio 
líquido representa os valores que os sócios ou acionistas têm na empresa em um 
determinado momento. 

16.1.1 Receita Operacional Líquida

Critério de pontuação IQF Condição Pontuação

Receita

Operacional Líquida

Receita <= R$ 100.000 0 ponto

R$ 100.000 < Receita < = R$ 500.000 1 ponto

R$ 500.000 < Receita < = 1000.000 3 pontos

R$ 1.000.000 < Receita < = 500.000.00 5 pontos

R$ 500.000.000 < Receita < = R$ 2.000.000.000 7 pontos

Receita > R$ 2.000.000.000 10 pontos

Critério de pontuação IQF Condição Pontuação

Patrimônio 

Líquido

Patrim. Líq. < R$ 100.000 0 ponto

Patrim. Líq. > R$ 100.000 1 pontos

R$ 100.000 < Patrim. Líq. < = 100.000.000 3 pontos

R$ 100.000.000 < Patrim. Líq. 300.000.000 5 pontos

R$ 300.000.000 < Patrim. Líq. < = R$ 600.000.000 7 pontos

Patrim. Líq. > 600.000.000 10 pontos 49
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16.1.3 Lucro/Prejuízo do Exercício
Lucro/Prejuízo é o retorno positivo ou negativo de um investimento feito em um 
negócio. É o valor obtido pela empresa no fim do exercício, sendo a diferença 
entre receitas menos custo e despesas.

16.1.4 Liquidez Seca
O índice de Liquidez Seca serve para verificar a tendência financeira da 
empresa em cumprir, ou não, com as suas obrigações em curto prazo, mas 
desconsiderando os seus estoques.

O valor do índice é obtido através da fórmula:

ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE

       PASSIVO CIRCUlANTE

Critério de pontuação IQF Condição Pontuação

Lucro / Prejuízo 

do Exercício

Lucro/Prejuízo <= R$ 100.000 0 ponto

R$ 100.000 < Lucro/Prejuízo <= R$ 600.000 1 ponto

R$ 600.000 < Lucro/Prejuízo <= 10.000.000 3 pontos

R$ 10.000.000 < Lucro/Prejuízo <= R$ 20.000.000 5 pontos

R$ 20.000.000 < Lucro/Prejuízo <= R$ 80.000.000 7 pontos

Lucro/Prejuízo > R$ 80.000.000 10 pontos

Critério de pontuação IQF Condição Pontuação

Liquidez Seca

Liquidez Seca < 0,10 0 ponto

0,10 <= Liquidez Seca < 0,30 1 ponto

0,30 <= Liquidez Seca < 0,50 3 pontos

0,50 < = Liquidez Seca < 1 5 pontos

1 <= Liquidez Seca < 2 7 pontos

Liquidez Seca >=2 10 pontos
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16.1.5 Endividamento
Demonstra a dependência da empresa em relação ao capital de terceiros. 
O valor do índice é obtido através da fórmula:  

16.1.6 Rentabilidade Operacional
É o resultado operacional da empresa, desconsiderando as outras despesas e receitas 
que não são da atividade da instituição (despesas financeiras, por exemplo).

O valor do índice é obtido através da fórmula:          

PASSIVO CIRCULANTE + ExIGÍVEL L.P.      

PASSIVO TOTAl

lUCRO OPERACIONAl 

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

Critério de pontuação IQF Condição Pontuação

Endividamento

Endividamento > 80% 1 ponto

80% >= Endividamento > 60% 3 pontos

60% >= Endividamento > 40% 5 pontos

60% >= Endividamento > 30% 7 pontos

 Endividamento > 30% 10 pontos

Critério de pontuação IQF Condição Pontuação

Receita

Operacional

Rent. Operacional < = 0% 0 ponto

0% < Rent. Operacional <= 2% 1 ponto

2% < Rent. Operacional <= 5% 3 pontos

5% < Rent. Operacional < = 10% 5 pontos

10% < Rent. Operacional < = 20% 7 pontos

Patrim. Líq. > 20% 10 pontos 51



16.1.7 Fator de Insolvência

Para a obtenção do Iqf, o fator de insolvência é o critério com maior peso.

Critério de pontuação IQF Condição Pontuação

Solvência

Insolvência

fator Insolvência <= -3 0 ponto

-3 < fator Insolvência <= -1 1 ponto

-1 < fator Insolvência <= 0 3 pontos

0 < fator Insolvência <= 1 5 pontos

1 < fator Insolvência <= 3 7 pontos

fator Insolvência >3 10 pontos

O fator de insolvência 
é calculado através do 
método de Kanitz.

Esse cálculo nos mostra a 
tendência à falência de 
uma emrpesa, por meio de 
tratamento estatístico de 
índices financeiros.

A imagem ao lado é 
utilizada para indicar a 
situação da empresa.
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16.1.8 Conclusão do IQF

À pontuação obtida pela análise acima, é aplicado um peso de 17% e inserido no cartão 
de pontuação do fornecedor para acompanhamento. Essa nota se repetirá até o próximo 
ciclo de análise financeira do fornecedor.

Após a avaliação de cada um dos 
critérios do IOf, são somadas as sete 
notas obtidas, e essa soma é dividida 
por 10, gerando, assim, a média dos 
resultados. Essa média obtida é a 
nota do fornecedor no Iqf.

Com esse resultado encontrado, o 
fornecedor tem a avaliação final, de 
acordo com a tabela ao lado.
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A quantidade de entregas no prazo mede a porcentagem de entregas realizadas, 
cumprindo a data contratada com tolerância de cerca de sete dias. Ele avalia 
a quantidade de entregas no período e a quantidade de entregas efetivamente 
realizadas na data. Os resultados dessa análise são obtidos conforme a tabela a 
seguir.

Observação: Neste item, o fornecedor é beneficiado apenas pelas entregas no prazo 
acordado. As entregas antecipadas não são consideradas como “entrega no prazo”, pois 
estas também têm aspectos negativos, como desalinhar o planejamento financeiro e de 
estoque, mesmo que, por outro lado, receber antecipadamente possa ser benéfico em 
termos de atender às necessidades dos clientes do Departamento de Compras. À pontuação 
obtida pela análise acima, é aplicado um peso de 14%.

17.1 Prazo Médio Real (PMR) / Prazo Médio Contratual (PMC)
O Prazo Médio Real/Prazo Médio Contratual (PMR/PMC) trata-se de um índice obtido 

17. quantidade de Entregas 
no Prazo/Total de Entregas
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na divisão da média de entregas definidas e contratadas previamente pelo comprador 
através de um documento definido ou por volume de pedidos “spot” pela média de 
entregas a serem realizadas. De acordo com o volume contratado e a variação de produtos 
ofertados pelo mesmo fornecedor, este pode possuir um contrato com diferentes materiais 
e também com diferentes datas de entrega. Dessa forma, o indicador calcula uma média e 
a compara com o resultado que o fornecedor demonstra ao longo de suas entregas. Sendo 
assim, é possível obter os índices abaixo e, com isso, gerar um parâmetro de pontuação 
conforme a tabela a seguir. 

Observação: Neste item, o fornecedor pode ser beneficiado pelas entregas antecipadas, uma 
vez que elas contribuem para seu prazo médio real de entrega ser menor que o prazo médio 
contratual. Porém, este benefício decai com o aumento da diferença entre o PMR e o PMC. 
Ou seja: se o fornecedor tiver muitas antecipações e seu PMR for muito menor que o PMC, a 
nota será baixa. O intervalo de tolerância das antecipações sem demérito da nota é de 0,70 a 
1,09 no resultado do quociente entre PMR e PMC.
À pontuação obtida pela análise acima, é aplicado um peso de 20%.
Observações: Todos os fornecedores possuem tolerância de aproximadamente sete dias 
em relação ao prazo contratual, a fim de não perderem pontuações em seu indicador 
da qualidade da entrega. Após esse período, somente em contato com o comprador 
responsável é que as datas contratuais poderão ser alteradas, evitando deméritos no 
indicador. 55
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O ranking de fornecedores é um retrato de como foi o desempenho do fornecedor 
no período avaliado e serve fundamentalmente como um feedback para nossos 
principais fornecedores sobre como o Grupo Energisa está percebendo o seu 
atendimento e o que pode ser melhorado. 

Ele também direciona o Departamento de Compras para a tomada de decisão junto 
aos fornecedores com desempenho abaixo do esperado, que poderão ou não se 
manter na lista de fornecedores qualificados do Grupo Energisa, de acordo com 
seu desempenho anual. Outros indicadores são somados à nota do SIHOF para 
classificação dos fornecedores no ranking conforme descritos a seguir.

18.1 Atendimento 
Nesse quesito, os fornecedores são avaliados qualitativamente pela equipe de com-
pradores, com notas de 0 a 10, conforme as descrições abaixo:
• Cordialidade no atendimento – São avaliados a forma de atendimento e o bom 
relacionamento do fornecedor com os compradores;

• Flexibilidade nas negociações – São avaliadas a disponibilidade e a receptividade 
do fornecedor em aceitar argumentações fundamentadas, transformando-as em 
oportunidades para as partes;

• Prontidão para dar retorno – São avaliadas a agilidade, a disponibilidade e a 
confiabilidade no retorno de informações solicitadas.

A pontuação total em atendimento é a média dos valores obtidos com as três notas, 
que, por sua vez, têm peso de 5% na avaliação total do ranking.

18. Ranking de fornecedores
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18.2 Nota Fiscal Eletrônica: Aderência à Metodologia e ao Prazo 
de Envio dos Arquivos xML
O arquivo XML é usado para compartilhar os dados da nota fiscal via internet. 
É a nota fiscal de fato, em versão eletrônica. É de conhecimento de todos os 
fornecedores, conforme descrito na cláusula 1ª da Ordem de Compra, que o 
arquivo xML deve ser disponibilizado no site do Grupo Energisa ou enviado por 
meio de correio eletrônico para o e-mail fornecedores.materiais@energisa.com.
br sempre no momento do faturamento da mercadoria, não ultrapassando 24 
horas para envio. 

A falta desse documento impacta o controle contábil e o pagamento do material 
ou serviço e impede o recebimento sistêmico do material. 

Será avaliada a média de dias de cada fornecedor para envio do arquivo xML, 
conforme critério abaixo:

• média < 1 dia = nota 10

• média > 1 dia = < 2 dias = nota 5

• média > 2 dias = nota 0

A pontuação total em Nota fiscal Eletrônica tem peso de 5% na avaliação total 
do ranking.

Com esses critérios, o Grupo Energisa avalia continuamente seus fornecedores 
de materiais e realiza anualmente uma classificação e o reconhecimento dos 
fornecedores com melhor desempenho e que foram destaques no ano. 
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O programa da qualidade assegurada é um benefício dado aos fornecedores 
que apresentam aderência às políticas e aos requisitos específicos do Grupo 
Energisa. Esses fornecedores possuem desempenho acima da média dos demais 
e se diferenciam dentro do Grupo por possuírem um nível de atendimento 
classificado como “excelente” durante um determinado período de avaliação. Os 
fornecedores que forem elegíveis ao programa poderão receber o benefício de 
entregar seus produtos sem a necessidade de inspeção. Esse prazo pode ser dado 
por um período de seis meses ou um ano, podendo ser renovado semestral ou 
anualmente de acordo com o desempenho apresentado pelo fornecedor.

Para o fornecedor ser elegível ao programa, ele deverá atender às seguintes 
premissas:

• Ter contrato de fornecimento vigente com o Grupo; 
• Não possuir reclamações nos últimos 12 meses (RNCs) do período de apuração; 
• Possuir pontuação de no mínimo oito pontos na média dos últimos 12 meses 
em seu cartão de pontuação; 
• Possuir certificações como ISO 9001/ IATF; 
• Ser aprovado na auditoria ARP-F.

Uma vez que o fornecedor esteja em qualidade assegurada, ele está apto a 
fornecer os materiais qualificados no programa para qualquer unidade do Grupo 
Energisa sem a necessidade de exigir inspeção.

Os materiais deverão ser enviados aos almoxarifados com o certificado de 
qualidade assegurada anexo às notas fiscais e devidamente etiquetados, 
conforme padrão de etiquetas do Grupo Energisa.

O fornecedor será desclassificado do programa se não conseguir manter qualquer 
um dos requisitos acima durante sua vigência.

19. Programa da 
qualidade Assegurada
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20. Processo de Penalidades

O Grupo Energisa tem muito interesse em melhorar o desempenho de qualidade dos 
materiais/equipamentos e desenvolver seus fornecedores.

Eventualmente, para os casos de descumprimento das condições contratuais, serão 
aplicadas as multas e penalidades previstas em contratos ou em conformidade com 
as condições gerais de fornecimento (edição vigente). Custos da não qualidade 
poderão ser cobrados dos fornecedores, segundo a análise de cada caso.  

Seguem abaixo exemplos de custos da não qualidade: 

• Lote/produto não conforme detectado na inspeção de recebimento;  
• Perdas de materiais e mão de obra agregados ao material não conforme, calculado 
de acordo com o caso;  
• Mão de obra terceirizada usada com os clientes em seleção ou retrabalhos, que 
será cobrado conforme nota fiscal da empresa contratada;  
• Débitos impostos ao Grupo Energisa pelos seus clientes, gerados por quebra de 
qualidade ou desabastecimento originado por falha de algum componente cuja 
responsabilidade seja dos fornecedores;  
• Frete extra, gerado por quebra de qualidade ou desabastecimento de 
responsabilidade dos fornecedores, conforme despesa gerada;  
• Quantidade de materiais discrepante ao solicitado pela área de Planejamento do 
Grupo Energisa;  
• Despesas administrativas geradas pelo fornecedor pelo não atendimento aos 
requisitos específicos do Grupo Energisa; 
•Atraso no envio de documentação “Relatório de ensaio de tipo” quando requerido; 
• Custos com assistência técnica ao cliente oriundos de problemas ocasionados pelo 
fornecedor. 
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Esse processo visa analisar, em conjunto com o fornecedor, o desempenho da 
qualidade do produto (NC) e a qualidade da entrega durante um determinado 
período (180 dias). Promovendo, dessa forma, a melhoria contínua entre ambas as 
organizações, juntamente com o compromisso de prover ao fornecedor a condição 
de atender, com alto desempenho, os requisitos específicos, regulamentares, legais e 
ambientais do Grupo. 

O processo de escalada sempre será iniciado na verificação da falta de atendimento 
a esses requisitos. Através do monitoramento contínuo dos requisitos já descritos 
anteriormente neste manual, os fornecedores serão avaliados continuamente 
conforme os passos descritos ao lado: 

21. Sistema de Escalada 
para fornecedores
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Abertura de NC para média dos 
dias de atraso nos últimos 180 
dias superiores a 50% do prazo 
contratual e/ou problemas de 
qualidade de materiais que 
impactaram a nota do SIHOf 
com média dos últimos 180 dias 
com nota abaixo de 6,5 pontos.

Prazo para submissão do 
Plano de Ação: 20 dias após 
recebimento do RNC pelo 
fornecedor.

Ação. Redução da Emissão dos 
Pedidos de Compras para o 
fornecedor problemático até a 
conclusão do ciclo de escalada. 
Essa redução fica a critério 
do Comitê de Suprimentos do 
Grupo Energisa.

RESP.: Qualidade + Comprador.

RESP.: Qualidade + Comprador.



Os fornecedores são obrigados a manter as ordens de compra, as alterações, os 
pacotes de submissão dos relatórios de inspeção, a requalificação, os registros 
de validação, a validação das ferramentas, a manutenção, a rastreabilidade, as 
alterações de engenharia e a inspeção, fornecendo evidências de conformidade 
com os requisitos para, no mínimo, cinco anos, salvo indicação em contrário pelo 
Departamento Técnico ou Departamento de Compras do Grupo Energisa. Em caso 
de produtos críticos ou que possuam características críticas, o período de retenção 
poderá ser maior. Ações corretivas (RNCs) e dados de suporte devem ser mantidos 
por, no mínimo, cinco anos. 

Todos os registros devem ser armazenados, protegidos e devidamente recuperáveis 
mediante solicitação do Grupo Energisa.

22. Retenção de Registros

Obs.: No caso de descumprimentos de qualquer cláusula descrita nos tópicos “Cessão 
de Direitos e de Responsabilidade” ou “Práticas e Pagamentos Ilegais” informados 
nas condições gerais de fornecimento (edição vigente), o fornecedor será inserido 
automaticamente na fase quatro e poderá ser descredenciado após análises do 
Departamento de Compras e Jurídico do Grupo Energisa sobre o evento.
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AIAG – Automotive Industry Action Group. 
ARP-f – Avaliação de Risco Potencial - fornecedores.
CEP – Controle Estatístico do Processo.
CRC – Certificado de Registro de Fornecedores.
CqI - Continuous quality Improvement – Melhoria Contínua de qualidade.
DCSL – Diretoria Corporativa de Suprimentos e Logística.
DFMEA – Design Failure Mode Effect Analysis.
IAqG - International Aerospace quality Group.
Iqf – Índice de qualidade financeira.
NRM – Nota de Recebimento de Materiais.
OCM – Ordem de Compras de Materiais.
PFMEA – Process Failure Mode Effect Analysis.
PMA – Pedido de Materiais.
RNC – Relatório de Não Conformidade.
SIHOf – Sistema de Homologação de fornecedores.
SISUP – Sistema de Suprimentos.

Lista de Referências:
• Sistema de Aquisição de Materiais, Equipamentos e Homologação de 
fornecedores SAM 0001/05 - edição vigente.
• Norma de Distribuição Unificada – NDU - 010 – edição vigente.
• Homologação de Fornecedores de Materiais e Equipamentos – NDU 011 – 
edição vigente.
• Norma da Transmissão Unificada – NTU 013 – edição vigente.
• Condições Gerais de Fornecimento do Grupo Energisa – edição vigente.
• Código de Ética do Grupo Energisa – edição vigente.
• Condições Gerais de Fornecimento - edição vigente.
• Manual de PPAP 4ª edição da AIAG.
• Manual de FMEA 4ª edição da AIAG.
• Manual CQI-20 - edição vigente.
• Manual do CQI-23 - edição vigente.

23. Lista de Siglas
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24 . Histórico de versões 
deste documento

VERSÃO ALTERAÇÃO RESPONSÁVEL DATA DA 
ALTERAÇÃO APROVAÇÃO DATA DA 

APROVAÇÃO

0005 Liberação do Documento interno 
ao público externo Vagner Martins Costa 23/06/2017 Rubens Tavares 23/06/2017

0006

Inclusão de diretrizes 
socioambientais.

Adequação à ISO 9001 versão 2015.

Exigência de extensão do sistema 
de gestão para subfornecedores 
(Tier2, Tier3...Tierx).

Inclusão da metodologia do cálculo 
do Iqf.

Remoção da lista de materiais 
ensaiados em laboratório interno.

Alteração da metodologia de 
cálculo dos RNCs.

Inclusão do padrão de 
etiquetagem.

Vagner Martins Costa 19/06/2017 Rubens Tavares 28/06/2017
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Comprovante

Comprovante de Recebimento do Manual de Gestão da 
qualidade de fornecedores do Grupo Energisa.
Por favor, nomeie e assine o recibo abaixo, destaque e 
envie para a área corporativa de Suprimentos via e-mail. 
Assim, garantimos que todos receberam este manual.

Nome responsável de Operações

Assinatura responsável de Operações

Nome responsável da qualidade do fornecedor

Assinatura responsável da qualidade do fornecedor

CNPJ do fornecedor

Data
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