REGULAMENTO – PROGRAMA PARCEIRO VC
1) SOBRE A PREMIAÇÃO:
A premiação foi criada com o intuito de reconhecer os fornecedores que
apresentam um alto desempenho no fornecimento de insumos e materiais,
assim como na prestação de serviços.

2) REGRAS:
Visa certificar e premiar os fornecedores com participação relevante e recorrente
que apresentam alto desempenho no fornecimento e prestação dos serviços.
2.1) AVALIAÇÃO DOS FORNECEDORES
Os fornecedores elegíveis, serão avaliados através do índice de Desempenho
e/ou Índice de Performance que irão compor o IQF – Índice de Qualificação de
Fornecedores.
Índice de Desempenho:
Refere-se a avaliação de desempenho formalizada pelo “dono de contrato”, que
é o responsável na unidade pelo acompanhamento da prestação do serviço,
capaz de efetuar a avaliação do desempenho do fornecedor no período em
questão.
Regras da avaliação:
▪

Realizada1 vez ao ano

▪

Respondida pelo “dono de contrato”

▪

Nota final do fornecedor é o resultado da avaliação.

Índice de Performance:

Refere-se ao acompanhamento mensal de indicadores selecionados, que
refletem o desempenho operacional do fornecedor.
2.2) FORNECEDORES ELEGÍVEIS – CRITÉRIOS
SERVIÇOS
Fornecedores que prestam serviços contínuos, contemplados nas seguintes
categorias:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Empilhadeira
Limpeza e Manutenção predial
Limpeza Industrial
Manutenção Mecânica
Mineração e Movimentação interna
Portaria e Vigilância
Refeitório
Transporte de Passageiros
Manutenção Elétrica
Manutenção de ar condicionado
Demolição Refratamento
Andaimes

Serão avaliados pelos seguintes Indicadores:
o Índice de Desempenho
o Índice de Performance
Quanto ao índice de Performance, os Indicadores selecionados para avaliar
fornecedores de serviços são:
o FRS - Criadas após NF (Índice de notas fiscais emitidas sem
aprovação prévia da folha de serviço pela VC)

INSUMOS
Todos os fornecedores relacionados ao fornecimento de produtos e
subprodutos críticos a qualidade do produto final.
Serão avaliados pelos seguintes Indicadores e a nota final será composta pela
média dos 2 resultados:

•

Índice de Desempenho

•

Índice de Performance

Indicador selecionado para avaliar fornecedores de Insumos:
o Qualidade da NF (validação dos seguintes itens da nota fiscal emitida:
Pedido de Compra, Impostos (cfme PC), NCM, CNPJ (cfme PC),
Incoterms.

MATERIAS
Fornecedores das seguintes categorias consideradas como críticas:
o
o
o
o
o
o

Refratários
Sobressalentes
Fundidos
Rodantes
MRO
Mecânicos

Serão avaliados pelo seguinte Indicador:
•

Índice de Performance

Indicador que irá compor a média do fornecedor:
o

Pontualidade – MRO Total (Analisa a Quantidade de pedidos emitidos X
data de entrega)

o Qualidade da NF (validação dos seguintes itens da nota fiscal emitida:
Pedido de Compra, Impostos (cfme PC), NCM, CNPJ (cfme PC),
Incoterms.

2.3) CERTIFICAÇÃO
Todos os fornecedores elegíveis que atingirem a pontuação mínima de 90% no
IQF (Índice de Qualificação dos Fornecedores) receberão a certificação.

2.3.1) Níveis de Certificação
Os fornecedores que atingirem a pontuação mínima por mais de 1 ano
consecutivo, receberão a certificação, Bronze (1º ano) Prata (2 anos
consecutivos) e Ouro (3 anos consecutivos).

2.3.2) Benefícios da Certificação
o 1º ano – Bronze:
1. Prioridade na contratação, caso esteja entre os finalistas
com as mesmas condições dos demais concorrentes.
o 2º ano consecutivo – Prata
1. Além do benefício Bronze;
2. Ser convidado no Last Call para Sourcing.

o 3º ano consecutivo – Ouro
1. Além do benefício Prata;
2. Convite para participar do comitê periódico de
fornecedores (Suppliers Steering Committe)

2.4) PREMIAÇÃO
Premiação por categoria
o Premiação para os melhores fornecedores de Serviços
Premiação por Regional:
Premiação para os melhores fornecedores de Insumos.
Premiação Nacional
o Premiação dos melhores fornecedores de materiais e Capex
2.8) CONVITE PARA A CERIMONIA DE PREMIAÇÃO:
O convite para cerimônia de premiação será feito por e-mail aos
fornecedores selecionados.
A participação do fornecedor na cerimônia dá a Votorantim Cimentos
o direito de divulgar imagens dos representantes das empresas
participantes, da cerimônia de premiação e da marca da empresa, a
exclusivo critério da Votorantim Cimentos, a qualquer tempo e em
qualquer tipo de mídia que melhor lhe convier.

