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Cartilha de Qualificação
de Fornecedores
A gestão da qualificação de fornecedores é uma ferramenta utilizada 
para assegurar um padrão de qualidade, segurança de alimentos, 
sustentabilidade, custo, competitividade e comprometimento 
adequados, importantes e necessários para que a M. Dias Branco 
possa atingir qualidade e eficiência nas aquisições de materiais e 
serviços buscando o melhor custo-benefício e processos sustentáveis.

Abaixo, você encontra o fluxo desse processo.
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1. Documentação
Será solicitado ao fornecedor o envio dos formulários listados abaixo 
devidamente preenchidos, juntamente com as evidências solicitadas:

Formulário de Qualificação de Fornecedores de Materiais e Serviços; 
ou
Formulário de Qualificação de Fornecedores de Importados – versão 
inglês; ou

            Formulário de Qualificação de Fornecedores de Importados de       
            Material Indireto - versão em inglês.

Estes questionários são diferentes para fornecedores nacionais ou 
importados e possuem quatro etapas de preenchimento:

1. Instruções de preenchimento e aceite dos termos apresentados;

2. Dados e relação de documentos da empresa;

3. FORMULÁRIO GERAL: Lista de questões sobre a gestão dos processos 
relacionados à responsabilidade socioambiental;
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4. FORMULÁRIO ESPECÍFICO: Lista de 
questões específicas que variam conforme 
material ou serviço fornecido.

Demais documentos solicitados variam 
de acordo com o material ou serviço 
submetido ao processo de qualificação 
e os fornecedores são informados a 
partir de arquivos complementares 
(como: especificações técnicas, 
formulários ou plano da qualidade). 
Aceites desses documentos específicos 
podem ser solicitados.



1.1 Avaliação Técnica e Legal
Todos os fatores pertinentes ao processo de qualificação, assim como as 
documentações e formulários recebidos, são avaliados criticamente e 
validados pela equipe técnica M. DIAS BRANCO. Esse parecer pode ocorrer 
por diferentes departamentos envolvidos. As demais etapas (análises 
laboratoriais, testes industriais ou de bancadas e auditorias) poderão 
reprovar o fornecedor, caso esse não atenda aos requisitos especificados.

2. Classificação
Após avaliação dos documentos, a nota de classificação é definida a partir 
da pontuação obtida nos formulários enviados.
Todos os fornecedores passam por um processo de requalificação, onde a 
periodicidade está estabelecida na TABELA I conforme classificação 
obtida ao término do processo de qualificação.

Tabela I – Classificação de qualificação do fornecedor

Caso o fornecedor não apresente todos os 
documentos solicitados no processo 
(exceto para documentos obrigatórios), a 
classificação ficará como qualificado com 
restrição, independente da pontuação 
obtida no formulário. Uma avaliação de 
impacto dessas pendências será realizada 
pela área técnica da M. DIAS BRANCO e 
um plano de ação será solicitado ao 
fornecedor em busca de saná-las. Após 
conclusão das ações será atribuída a nota 
de classificação obtida originalmente. 
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Classificação Atendimento Requalificação

Fornecedor qualificado com Excelencia

Fornecedor qualificado

Fornecedor qualificado com restricao

Fornecedor Reprovado

90,00% a 100,00%

70,00% a 89,99%

50,00% a 69,99%

0,00% a 49,00%

03 anos

02 anos

01 ano

-
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2.1 DIVULGAÇÃO DE RESULTADO 
(Aprovado e Reprovado) 
Ao final do processo o fornecedor receberá sua nota, classificação e data 
de qualificação ou reprovação via e-mail, meio de comunicação oficial para 
todas as informações necessárias durante todo o desenvolvimento da 
qualificação. 

Em caso de dúvidas contactar o e-mail: 
qualificacao.fornecedores@mdiasbranco.com.br 

3. Monitoramento
Independente do período de requalificação a M. DIAS BRANCO, realiza 
monitoramento de documentação e de performance de fornecedores de 
acordo com a frequência estabelecida em seus procedimentos.

3.1. Monitoramento de Documentação
Após o término do processo serão solicitados, quando for identificada 
necessidade, atualizações dos documentos enviados inicialmente, 
principalmente aqueles que possuem prazo de validade ou frequência 
estabelecida para apresentação à M. DIAS BRANCO. 

3.2. Fornecedores de Materiais Diretos 
(matérias-primas e embalagens primárias)
O monitoramento de performance de fornecedor de insumos e materiais de 
embalagem ocorre conforme frequência estabelecida nos procedimentos 
internos e são levados em consideração os seguintes critérios:
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Índice de Conformidade de Entrega (ICE): Reflete se as entregas estão 
ocorrendo na data e quantidades acordadas (0–5 pontos).
Índice de Conformidade do Produto (ICP): Retrata o cumprimento das 
especificações técnicas e dos padrões de qualidade estabelecidos pela 
M. DIAS BRANCO, avaliados durante o recebimento do material ou 
durante o processo produtivo (0–5 pontos). 
Os materiais não conformes são registrados no formulário de RNC 
(Relatório de Não Conformidades de Processo e Produto).



Classificação Tratamento

Excelente e Bom

Regular

Fraco

-

Caso o fornecedor permaneça com classificação REGULAR 
durante 2 avaliações consecutivas, as áreas de Segurança 
de Alimentos e de Suprimentos deverão elaborar ou 
solicitar plano de ação para melhora do desempenho. 
Caso o fornecedor permaneça com classificaçao REGULAR 
durante 3 ou mais avaliações consecutivas, o fornecedor 
pode ter a interrupção / redução do fornecimento, 
mediante análise da Gerência Corporativa de Suprimentos 
responsável pela compra e da Gerência Corporativa de 
Qualidade. 

Caso o fornecedor se enquadre na classificação FRACO em 
um único período de avaliação, as áreas de Segurança de 
Alimentos e Suprimentos deverão elaborar ou solicitar plano 
de ação para à melhora do desempenho. Caso o fornecedor 
permaneça com classificação FRACO durante 2 avaliações 
consecutivas, o fornecedor pode ter a interrupção / redução 
do fornecimento ou a desqualificação, mediante análise da 
Gerência Corporativa de Suprimentos responsável pela 
compra e da Gerência Corporativa de Qualidade. Caso o 
fornecedor permaneça com classificação FRACO durante 3 
ou mais avaliações consecutivas, a continuidade do 
fornecimento está sujeita a aprovação das Diretorias de 
Suprimentos e Industrial.
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O resultado do monitoramento de performance é gerado a partir do Índice 
de Qualidade do Fornecedor (IQF), utilizando a pontuação de cada item:  
IQF = Classificação ICP + Classificação ICE.

Tabela II – Classificação de IQF de fornecedor

Após o monitoramento e classificação do fornecedor, ele será comunicado, 
podendo ser solicitado um tratamento conforme Tabela III.

Tabela III – Tratativas relacionadas à classificação do monitoramento 
do fornecedor
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3.3. Fornecedores de Serviços Críticos 
Relacionados a QSMA
O monitoramento de serviços críticos relacionados a QSMA (Qualidade, 
Segurança de Alimentos, Meio Ambiente e Segurança e Saúde 
Ocupacional) é realizado a partir do preenchimento de um formulário pela 
área técnica da M. DIAS BRANCO que lida diretamente com a prestação de 
serviço, durante o ciclo de vida do contrato ou relação comercial. Nele são 
avaliados os aspectos de:

       Qualidade e Segurança de Alimentos;
       Meio ambiente;
       Segurança do trabalho; 
       Responsabilidade social.

A área técnica solicita um plano de melhorias aos fornecedores que 
obtiverem uma pontuação inferior a 50,00% na etapa de monitoramento. 
Principalmente aqueles que possuem prazo de validade ou frequência 
estabelecida para apresentação à M. DIAS BRANCO. 

Responsabilidades do Fornecedor
Informar mudanças significativas relacionadas aos seus documentos 
legais ou aos itens fornecidos, durante ou após a conclusão do processo de 
qualificação; 
     Disponibilizar todos os documentos solicitados na qualificação, 
atualização ou requalificação;
     Enviar Plano de Ação sempre quando solicitado e evidências de 
realização das ações dentro do prazo estabelecido;
     Manter o contato sempre atualizado, pois as formas de comunicação 
são: telefone e e-mail.
     Assegurar a competência de seus colaboradores para a realização de 
atividades relacionadas aos materiais ou serviços a M. Dias Branco.

Serão tratadas e acompanhadas as ações geradas nos Relatórios de Não 
Conformidades (RNCs), caso haja alguma não conformidade, 
independentemente da classificação do fornecedor. Apenas as não 
conformidades de qualidade serão tratadas por RNCs. As não 
conformidades de entrega serão tratadas diretamente com o fornecedor.
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Interrupção do fornecimento / desqualificação
 As seguintes situações podem determinar a interrupção do fornecimento ou a 
desqualificação do Fornecedor:

    Atraso ou não apresentação de documentos vencidos e planos de ação      
solicitados;
    Não permitir auditorias de verificação, sempre que identificado necessidade 
pela equipe M. DIAS BRANCO;
    Não atender aos parâmetros descritos nas especificações técnicas da M. DIAS 
BRANCO;
    Qualquer tipo de ocorrência relacionada à fraude em matérias-primas e 
matérias de embalagem;
    Não tratar adequadamente as não conformidades com ação corretiva / 
preventiva satisfatória;
    Receber pontuação inferior a 50% na etapa de monitoramento / avaliação de 
serviço e pontuação fraco na etapa de monitoramento / avaliação de matérias;
    Estar em desacordo com os requisitos legais, trabalhistas, previdenciários e 
fundiários relacionados a sua atividade;
    Ocasionar acidentes que provoquem impacto ambiental ou risco alimentar 
significativo;
    Realizar práticas de trabalho escravo e infantil e ou práticas não conformes com 
a legislação trabalhista e ambiental em vigor no país ou de maus-tratos animais; 
    De estar em desacordo com a lei anticorrupção – Lei n°12.846 de 11 agosto de 
2013.
    Cometer atos que infrinjam o Código de Conduta de Fornecedores ou o Código 
de Ética M. Dias Branco, as Políticas divulgadas no site oficial da Companhia e/ou 
o código de defesa do consumidor.

A M. DIAS BRANCO também pode interromper o fornecimento por razões 
estratégicas não pontuadas nessa cartilha.

O fornecedor desqualificado ou reprovados no processo de qualificação, poderá 
voltar ou iniciar seu fornecimento desde que comprove as melhorias solicitadas.
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