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OBJETIVO
Com o objetivo de agilizar e padronizar a execução da vistoria técnica do
ferramental de propriedade Scania, o fornecedor responsável pelo comodato do
ferramental deverá realizar a vistoria técnica eletrônica conforme as etapas
mencionados a seguir preenchendo os requisitos para cada pedido no link do
sistema
eTooling
dentro
do
Portal
Scania
no
endereço:
https://supplier.scania.com/
Obs: Procedimento válido somente para pedidos de ferramental novo ou modificado.
IMPORTANTE

A área de Administração de Ferramental quando julgar necessário, também
poderá realizar a vistoria técnica do ferramental Scania no estabelecimento do
fornecedor.
Lembramos que, toda vistoria técnica de ferramental novo ou modificado aprovada
pela área de Administração de Ferramental dentro do mês vigente e com sua
respectiva nota fiscal de fatura, emitida corretamente, entregue por e-mail ou em
mãos para área de Administração de Ferramental até o 3º dia útil do mês seguinte,
terá seu pagamento efetuado conforme calendário de pagamento de ferramental
disponível no link dentro do portal global: https://supplier.scania.com/
em(Automotive Products/ Latin American Suppliers only/ Tooling).
O tempo necessário para analisar e divulgar o resultado de uma vistoria técnica é
de sete (7) dias úteis, contados após o seu recebimento.
O fornecedor que apresentar reincidência de informação não confiável passará a ter
a vistoria técnica realizada em seu estabelecimento, com data a ser definida pela
Scania, cujo prazo será de no máximo trinta (30) dias corridos após fornecedor
contatar a área de Administração de Ferramental pelo telefone (11) 4344-9177 ou
pelo e-mail: ferramental@scania.com
Se o fornecedor tiver uma vistoria técnica rejeitada, nenhuma nova vistoria
será tratada pela Scania, até que o fornecedor providencie a correção do
desvio apontado pela área de Administração de Ferramental.
A seguir estão descritas todas as etapas a serem seguidas com rigor, pelo
fornecedor antes do envio da vistoria técnica periódica enviada por e-mail e de
ferramental novo ou modificado enviada via web. Onde não ocorrendo, a vistoria
será considerada cancelada pela Scania, sendo o fornecedor informado do motivo
pela área de Administração de Ferramental.
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1º- POSIÇÃO DA AMOSTRA DA PEÇA SCANIA E DESCRIÇÃO FERRAMENTAL
Toda vistoria técnica para ferramental novo ou modificado só deve ser elaborada e
enviada para Scania se a amostra da peça estiver aprovada pela área de Qualidade
da Scania e o ferramental construído estiver conforme o descriminado no pedido de
compras.
NOTA: SEMPRE QUE HOUVER QUALQUER ALTERAÇÃO DURANTE O DESENVOLVIMENTO DO
FERRAMENTAL ACORDADO, INFORMAR IMEDIATAMENTE A ÁREA COMERCIAL DA SCANIA PARA
PROVIDENCIAR A CORREÇÃO DO PEDIDO DE COMPRAS.

2º- PINTURA DO FERRAMENTAL SCANIA
Todo o ferramental de propriedade Scania deve estar identificado e pintado
conforme definições abaixo:
Pintura: O ferramental deve estar pintado externamente na cor vermelha(RAL 3020)
com tinta esmalte de alta durabilidade. exemplo:

Considerações:
 Quando da impossibilidade técnica de pintura, em função do fornecedor já
utilizar a cor vermelha para a identificação do ferramental de outro cliente, o
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ferramental Scania deverá ser pintado de outra cor e identificado
externamente com uma faixa de cor vermelha com tinta esmalte de alta
durabilidade. exemplos:

 Quando da impossibilidade de pintura do ferramental devido ao processo de
produção, como por exemplo: ferramental que será submetido a alta
temperatura de trabalho. O fornecedor deve mencionar no campo
observação da ficha de vistoria técnica periódica (Item 4) a seguinte
informação:
“FERRAMENTAL DISPENSADO DE PINTURA PELA SCANIA DEVIDO AO
PROCESSO DE PRODUÇÃO, ALTA TEMPERATURA DE TRABALHO.”
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3º- IDENTIFICAÇÃO DO FERRAMENTAL SCANIA
STD 3868/ IATF 16949 - 7.5.4.1: Ferramental de produção de propriedade do cliente

Conforme capítulo 11 do STD 3868, a partir de 1º de Julho de 2021, o fornecedor
será responsável por adquirir as plaquetas de identificação de ferramentais da
Scania e fixa-las nas ferramentas. O fornecedor pode confeccionar as plaquetas em
um fornecedor de sua escolha, de acordo com as especificações da plaqueta da
Scania. Mais informações sobre isso podem ser encontradas no STD4509 para
plaquetas de ferramentas Scania.
Todo ferramental deve exibir as informações mencionadas nos exemplos abaixo em
plaqueta metálica padrão Scania, fixada por meio de rebites ou parafusos no
ferramental.
O ferramental construído em sub-fornecedor (ferramentarias contratadas / terceiros)
deve exibir sua identificação de origem em plaqueta metálica fixada por meio de
rebites no ferramental, contendo: Nome da ferramentaria fabricante e CNPJ.
A identificação deve estar em local de fácil visualização, mesmo quando o
ferramental estiver em produção ou armazenado. Na impossibilidade de visualizar a
identificação durante a produção ou o armazenamento, o ferramental deve ser
identificado em mais de um local. Lembramos que o local escolhido para
identificação deve garantir a permanência da plaqueta metálica.
Novo Modelo da plaqueta a partir de 01/04/2021:

Nota: alumínio anodizado gravado em baixo relevo com profundidade de 0,3 mm
com tolerância na profundidade de (+0,1 - 0)
Dúvidas, ou caso haja o interesse de utilizar o atual fornecedor de plaquetas
desenvolvido pela Scania, enviar para o e-mail: ferramental@scania.com
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O peso bruto (kg) mencionado deve ser sempre o real (nunca o calculado) e
para Estampos e Moldes de Injeção/ Compressão, caso uma das partes
inferior ou superior tenha o peso maior que 5.000 kg (cinco mil kilogramas)
identificar as partes separadamente, tanto na parte superior como na parte
inferior, conforme plaqueta modelo apresentada anteriormente.



No caso de ferramental intercambiável (com postiços), cada um deverá exibir
as seguintes informações puncionadas, conforme suas características,
exemplo:
SCANIA / Nº VR, contemplando Nº seqüencial do postiço; Nº Peça / Detalhe;
Peso Bruto; Dimensões; Nº da operação e descrição da operação.
exemplo:

OBS: Para as ferramentas menores onde não há possibilidade para fixação da
plaqueta, a identificação deverá ser feita através de puncionamento ou
gravação diretamente na ferramenta.

4º - Inventário Anual de ferramental de propriedade Scania
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STD 3868 (IATF- 16949) - 7.5.4 Propriedade do cliente
Um inventário dos ferramentais e equipamentos de propriedade Scania deve ser feito uma
vez ao ano. A organização deve ter cuidado com a propriedade de cliente enquanto estiver
sob o controle da organização ou sendo usada por ela. A organização deve identificar,
verificar, proteger e salvaguardar a propriedade do cliente fornecida para uso ou
incorporação no produto. Se qualquer propriedade do cliente for perdida, danificada ou
considerada inadequada para uso, isso deve ser informado ao cliente e devem ser mantidos
registros.

5º - Manutenção do ferramental
1 – Plano de manutenção Preventiva:
 Programação das manutenções.
 Numero da ferramenta.
 Numero da peça Scania.
 Serviço executado.
 Data de início (Periodicidade).
 Qtde de horas por operação (Ferramentaria).
 Previsão de vida útil.
2 – Registro de Manutenção Corretiva:
 Numero da ferramenta.
 Numero(s) da(s) peça(s) produzida(s).
 Data de início.
 Serviço executado.
 Qtde de horas por operação (Ferramentaria).
 Previsão de vida útil.
3 – Controle de vida útil do ferramental.
- O fornecedor devera monitorar a vida útil do ferramental em pecas (quantidade
produzida e saldo da vida útil) e informar a Scania anualmente em conjunto com o
inventário físico já solicitado (via e-mail ferramental@scania.com ).
4 - Manuseio e movimentação do ferramental.
- Utilizar equipamentos de manuseio e movimentação adequados conforme o peso,
dimensão e fragilidade do ferramental, visando a garantir a sua preservação.
5 – Armazenagem do ferramental.
- Revisado.
- Limpo e protegido contra oxidação (quando necessário).
- Local e forma de armazenagem adequada e, devidamente protegidos contra
intempéries.
6º- FOTO DIGITAL DO FERRAMENTAL SCANIA.
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Ferramental Novo: Todo ferramental Scania novo deverá ser fotografado e enviado,
em formato JPG, na seguinte forma:


Foto da identificação do ferramental (Plaqueta ou baixo relevo), evidenciando de
forma clara todas as informações solicitadas.
exemplo:



Foto da identificação do fabricante (Plaqueta ou baixo relevo), mencionando a
ferramentaria que construiu a ferramenta e evidenciando de forma clara todas as
informações solicitadas (Razão Social e CNPJ.)



Foto do ferramental fechado, evidenciando de forma clara toda a sua construção.
-8-
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exemplo:



Foto da parte inferior do ferramental, evidenciando de forma clara toda a sua
construção. exemplo:
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Foto da parte superior do ferramental, evidenciando de forma clara toda a sua
construção. exemplo:
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Foto de cada operação executada pelo ferramental para que possamos visualizar
o processo de forma geral. Exemplos: foto do blank, foto da operação de formar,
foto da operação de recortar e calibrar, foto da operação de furar, foto da peça
acabada, foto da peça fixada no dispositivo de controle final.
exemplos:

“ PARA O FERRAMENTAL DE CONSTRUÇÃO COMPLEXA (COM ALTO NÍVEL DE
DETALHES) OU DE GRANDE PORTE, A QTDE DE FOTOS PODERÁ SER MAIOR ”
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Ferramental Modificado:
Todo ferramental Scania modificado deverá ser fotografado e enviado em formato
JPG, seguindo o mesmos procedimentos do processo de vistoria do ferramental
novo acrescentando fotos do local modificado na ferramenta, evidenciando de forma
clara a modificação.
exemplo:

Para facilitar o entendimento da modificação do ferramental, o fornecedor deverá
identificar o local modificado na ferramenta, com giz branco ou com outro meio
qualquer de identificação desde que, evidencie na foto a modificação realizada.
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Foto da peça Scania antes da modificação e outra após a modificação. Para
casos onde houver dispositivos de controle final, enviar foto da peça modificada
fixada no dispositivo alterado.
exemplo:

Notas:
Quando se tratar de um pedido de ferramental novo ou modificado envolvendo
postiços, o fornecedor deverá enviar uma foto contendo todos os postiços montados,
além das fotos já solicitadas para ferramental novo ou modificado. Isto deve ser
aplicado, mesmo que a outra parte do ferramental seja de propriedade do
fornecedor.
Para os casos de postiços devem ser enviadas, no mínimo, fotos de duas vistas de
cada postiço que evidenciem completamente sua construção.
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Salvar e Renomear Foto Digital:
Obs:
somente
para
vistoria
periódica
enviada
para
o
endereço:
ferramental@scania.com.
Todas as fotos, devem ser salvas em formato JPG e renomeadas conforme segue o
padrão:
1400004.VR-999999a
Vide observação abaixo.
Número do VR mencionado no pedido de compras, 6 dígitos.
Traço (sem espaço entre a letra e o nº).
Sigla VR em letra maiúscula.
Ponto (sem espaço entre o nº e a letra).
Número da peça Scania a ser produzida pelo ferramental, 7 dígitos.

A letra minúscula (a,b,c,....) seguida do número de VR representa a quantidade de
fotos necessária para evidenciar a construção ou modificação do ferramenta. Caso o
ferramental possua somente uma foto, não há necessidade de mencionar a letra
minúscula.
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7º- PREENCHIMENTO DA FICHA DE VISTORIA TÉCNICA PERIÓDICA
Todo ferramental Scania deve ter a ficha de vistoria técnica periódica devidamente
preenchida, conforme indicado no exemplo abaixo.
Exemplo:

“ATENTAR PARA O TIPO DE FICHA CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE PRODUÇÃO
UTILIZADO.”

Obs: Esta ficha é para ser utilizada somente quando for solicitado pela Scania em
uma vistoria pontual em casos de transferência do ferramental ou atualização de
dados.
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Considerações:
Para vistoria periódicas ou de ferramental novo ou modificado:


Peça confeccionada a laser e/ou por meios auxiliares e/ou parte do
ferramental de propriedade Scania:
Qualquer peça confeccionada a laser (blank cortado a laser) deve ter a ficha
técnica preenchida e no campo “OBS” deve estar mencionado – PROCESSO
LASER OU MEIOS AUXILIARES, sendo que no campo dimensões, preencher
as dimensões da chapa utilizada e quantidade de peças por chapa
(aproveitamento de chapa) e no campo de informação de máquina, informar os
meios auxiliares, exemplos: Dobradeira CNC, Furadeira de bancada ou coluna,
Balancim ou outros equipamentos envolvidos.



Ferramentais que não são mais utilizados para peças de produção e
reposição:
Todo novo ferramental que devido a sua confecção cancela e substitui o
ferramental que está sendo utilizado para a fabricação de peças para a
produção e/ou reposição deverá ser objeto de nova vistoria técnica, devendo o
fornecedor informar no campo “OBS” da ficha técnica que o mesmo foi
substituído pelo novo item. Esta vistoria técnica também deverá ser
encaminhada para o e-mail: ferramental@scania.com
A seguir, a Scania definirá o que ocorrerá com o ferramental substituído.

Obs: A FICHA DE VISTORIA TÉCNICA PERIÓDICA também está disponível no link
dentro do portal global: https://supplier.scania.com/ em: Supplying to Scania/
Latin American Supplier Information/ Tooling(SLA).

- 16 -

Nome do Documento / Document name

Vistoria Técnica do Ferramental Scania

Registro / Register

SLA00.013

Data / Date

MAR 21

Edição / Issue

11

Página / Page

17 (19)

8º- ENVIO DA VISTORIA TÉCNICA PERIÓDICA DO FERRAMENTAL SCANIA, VIA EMAIL

Após a conclusão das etapas 3º e 4º, tanto as fotos digitais como a ficha de vistoria
técnica, deverão ser enviadas para o e-mail: ferramental@scania.com , conforme o
seguinte padrão:
-----Original Message----From:
João da Silva
Sent:
terça-feira, 25 de Março de 2003 13:56
To:
ferramental@scania.com
Subject: VISTORIA TECNICA FERRAMENTAL SCANIA – Razão Social Fornecedor
Nº Pedido Compras:
Data do Pedido:
Valor do Pedido:
Nº da Peça :
Condição de Pagamento:

0666666
2003-01-06
R$ XX.XXX,XX
1400004
100% após amostra e vistoria técnica do ferramental aprovadas
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9º- PREENCHIMENTO E ENVIO DE VISTORIA TÉCNICA DE FERRAMENTAL
NOVO OU MODIFICADO VIA WEB:
A partir de 01/06/2007 todas as vistorias para pagamento de ferramental novo ou
modificado serão preenchidas e enviadas via web através do portal Global no
endereço: https://supplier.scania.com/
Após logar o acesso ao portal global https://supplier.scania.com/, clique no menu
e-tooling conforme exemplo abaixo:

10º- EMISSÃO DA NOTA FISCAL DO FERRAMENTAL SCANIA
Toda Nota Fiscal, tanto do ferramental novo quanto do ferramental modificado, só
poderá ser emitida após a autorização escrita da área de Administração de
Ferramental da Scania.
Lembramos que o tempo necessário para avaliação de uma vistoria técnica do
ferramental é de 7(sete) dias úteis, portanto a vistoria entregue nos últimos 7 (sete)
dias úteis do mês será avaliada no mês seguinte.
Toda Nota Fiscal devera ser emitida corretamente dentro do mês da

aprovação. Deverá ser entregue em mãos à equipe de Ferramental em até 5 (cinco)
dias úteis antes do fim do mês vigente, onde terá o pagamento efetuado conforme
calendário de pagamento de ferramental disponível no link dentro do portal global:
https://supplier.scania.com/ em: Supplying to Scania/ Latin American Supplier
Information/ Tooling(SLA).


Somente será aceita a Nota Fiscal emitida corretamente.
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11º - Fluxo para pagamento de ferramental: new tool / change tool /
development order
Fornecedor

Escrit. Fiscal

Compras
Administração de
Ferramental

Elabora VT eletr. p/
pedido New tool /
Change tool
VT

NF

Comprador

Analisa VT eletr.

Não

VT. eletr.
Aprovada?

Emite Nota Fiscal
(venda ou
prestação de
serviços)

Recebe resultado
da VT (via e-mail)

Sim
NF
Recebe NF do
Fornecedor
(venda /prest.
Serviços.)
NF
Verifica NF do
Fornecedor New /
change tool
Não

Cancela

NF
OK?

Sim

NF

Libera NF
(carimbando a
NF) e tira cópia p/
comodato qdo
venda
NF
Envia NF de
fatura para
escrituração fiscal

FIM

Recebe DANFE
da NF de
Comodato
NF

Emite NF de
comodato via
sistema Fertec/Bill
(qdo venda)

Registra NF no
FISCO

FIM

NF

Este documento é mantido pela área Administração de Ferramental-SLA.
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