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IT 18-018 - Seleção, Retrabalho e Reparo de Fornecedor

As peças detectadas pelos operadores com suspeita de não conformidade, são identificadas

com cartão de identificação segregado AMARELO (FM-08-04) e encaminhadas para área

central de materiais suspeitos, com a característica potencialmente não conforme

devidamente descrita no relatório de não conformidade – retrabalho ou reparo (FM-10-02);

1) Segregação e Identificação de peças suspeitas

Peças Suspeitas

Área de Material 
Suspeito

Cartão de identificação 
segregado (amarelo)

Nota: A entrada dessas 
peças na área de materiais 

suspeitos são realizadas com 
o acompanhamento do 

responsável pela produção. 
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Peças com disposição Retrabalho ou Reparo do fornecedor são disponibilizadas

em áreas demarcadas específicas para esse fim.

2) Movimentação das Peças

Retirada das peças Aguardando Retrabalho ou Reparo (Fornecedor):

O fornecedor, acompanhado de um colaborador da Qualidade Rossini Murta, retira as

peças segregadas com o auxílio de uma paleteira ou empilhadeira juntamente com

uma cópia do RNC.

Devolução das peças Retrabalhadas ou Reparadas (Fornecedor):

O fornecedor, disponibiliza as peças retrabalhas em paletes, separadas por item

e também separadas por operação. Caso todo o processo de usinagem esteja

concluído, as peças são alocadas na embalagem final do cliente. Em ambos os

casos, os produtos devem estar oleados, livres de batidas e oxidações e

identificadas com cartão de retrabalho (azul).
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3) Disposição: Retrabalho ou Reparo Fornecedor

Área de peças 
segregadas aguardando 
análise e retrabalho ou 
reparo de fornecedor.

Peças Aguardando Retrabalho (Fornecedor):

Após realizado análise, as peças com características passíveis de retrabalho ou
Reparo (Fornecedor) de acordo com critérios estabelecidos e aprovados, são
encaminhadas para área de material aguardando análise e retrabalho de fornecedor,
conforme demonstrado nas imagens abaixo:

Nota 2: Após a realização do retrabalho ou reparo, as peças são devidamente 
identificadas com um ponto com marcador industrial branco (1 ponto por etapa 

processada) evidenciando o trabalho juntamente  com o cartão de identificação azul (FM 
08-13) , posicionadas em pallet´s ou rack´s separadas por operação, mantendo-as no 
mesmo local juntamente com relatório de não conformidade - retrabalho (FM 10-02)

preenchido, aguardando a validação  pelo  Inspetor da Qualidade.

Cartão de identificação 
retrabalho ou reparo 

(Azul)

Nota 1: Reparos de porosidade obrigatoriamente seguem o 
anexo I deste documento.  
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3) Disposição: Retrabalho Fornecedor

Marca de identificação 
verde + assinatura do 

inspetor responsável pela 
liberação.

Peças Aguardando Retrabalho ou Reparo de brutos comprados pela RM (Fornecedor):

Após a validação do retrabalho ou reparo realizado pelo fornecedor, a Garantia da
Qualidade identifica e assina o cartão azul disponibilizando as peças para o retorno da
produção, onde as peças só podem ser retiradas caso estejam com a identificação
abaixo:

Peças aguardando 
Validação.

Nota: Após a validação e identificação, o relatório de não 
conformidade – retrabalho ou reparo (FM 10-02) preenchido 
pelo fornecedor deve ser lançado na planilha de gestão de 

refugo para contabilização do retrabalho ou reparo de 
fornecedor.
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4) Devolução de Fornecedor

Caixa identificada 
com o Número da 
SAC de Devolução

Devolução de fornecedor :

Após realizado análise pelo fornecedor, as peças com características fora do especificado de origem da
matéria-prima e que não são passíveis de retrabalho ou reparo , são contabilizadas, embaladas e devolvidas
ao fornecedor através do formulário FM-14-01B - Controle de Devoluções e o Relatório Técnico de Reparo
(elaborados pelo assistente técnico que realiza a contenção) os quais são encaminhados ao processo de
Logística, dando sequência na devolução e reposição destas peças, seguindo DO-038 Fluxograma de
devolução de materiais (fornecedores).

Nota: O Processo de Logística após encaminhar a 
SAC ao fornecedor, providencia a nota fiscal de 
devolução mediante ao retorno das informações 
do fornecedor quanto aprovação e prazos para 

retirada no prazo de 24h.

Formulário FM-14-01B -
Controle de Devoluções
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Anexo I
Instrução de Preparação da massa ferritica:

- 01 parte do endurecedor (Componente B) deve ser adicionado à 04 partes de resina (Componente

A), utilizando uma espátula metálica até obter uma mistura completamente homogênea entre os dois

componentes.

Componente A Componente B

Espátula metálica

Nota: o tempo de cura desta 
mistura é de 06 Minutos.
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Anexo I
Instrução de Preparação da área de aplicação:

A superfície onde será aplicado o sistema de solda fria deve estar limpa e seca, para boa

aderência da resina.

Sempre que possível, o orifício que receberá a mistura deve ser trabalhado de tal modo que gere

uma contra saída, aumentando ainda mais a aderência da massa a peça.

Peça

Falha de Fundição Punção Vazio criado gerando contra Saída  

Mistura ferritica devidamente 
aplicada sobre a falha de fundição Nota: Quando a temperatura ambiente 

estiver aproximadamente abaixo de 
15ºC, uma fonte de calor deve ser 
aplicada para aquecer as peças e a 

resina. 

Este procedimento proporciona a 
perfeita cura da resina promovendo a 

máxima resistência.


