RELATÓRIO DE AUDITORIA DE FÁBRICA
Produto
Nome Fornecedor
Endereço Fornecedor
Terreno próprio ou Alugado
Contato/Telefone Responsável
Website
Ano Abertura
Número de Colaboradores
(Provido pelo fornecedor)
Numero Colaboradores
(Data e horário da auditoria)
Número de QC
Total área da empresa
Capacidade Produção Mês
Principais Clientes
Faturamento Anual

Fios e Cabos / Condutor desencapado e Cabo de energia
Hangzhou Easy Wire and Cable Co. Ltd. – EES Cable
Xianfeng Middle Road n 26, Guanlin County, Yixing City
Terreno próprio
Fiona / 137 0581 5136
www.eescable.com
1963
500
20 (Véspera ano novo chinês, fábrica estava fechando)
15 Inspetores de Qualidade
160.000 m2 – 6 Galpões no total
5.000 tons / 250 containers mês
Electrored (Bolivia), RTHO (Chile), WTEC (EUA), SK (Chile)
3 Bilhões usd

Resultado da Auditoria

Conforme

Sistema de Controle de Qualidade

X

Instalações/Facilidades

X

Segurança / Emergência

Não Conforme

X

Certificações

X

Capacidade de Produção

X

Armazenamento

X

Cooperação da Empresa durante a Auditoria

X

Qualidade da Organização da Fábrica

X

Conclusão Geral de Auditoria

X
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Informações gerais: Sra. Fiona me buscou na estação de trem, disse que o motorista já havia entrado em
feriado, que por isso iriamos de taxi ate a fábrica. Fábrica está localizada há 40min da estação de trem
Yixing. Chegamos na fábrica 11am, foi percebido que já estava vazia devido ao feriado. Ficamos
esperando 10 minutos o engenheiro responsável da fábrica chegar e nos acompanhar durante a
auditoria. Esta fábrica produz condutor de alumínio (AAC), condutor de liga de alumínio (AAAC), aço
condutor de alumínio reforçado (ACSR), cabo suspenso (ABC), que segundo o fornecedor, são os
principais produtos que vendem para América Latina, além de alumínio condutor liga de alumínio
reforçado (ACAR) fio terra ótico (OPGW). Se mostraram interessados para entrar no mercado brasileiro, e
possuem interesse em ter representantes no Brasil. Fornecedor comentou que, além desta fábrica,
possuem mais 6 fabricas de mesmo porte, que fabricam outros tipos de cabos. Fábrica limpa, bem
organizada. Total de 6 galpões e 12 linhas de trabalho. Foi observado que não há mangueiras e poucos
extintores de incêndio, assim como, colaboradores não usavam equipamentos de segurança adequados

INFORMAÇÕES GERAIS
INSTALAÇÕES
Limpeza da fábrica em geral é aceitável?
Maquinário é suficiente para produzir o produto
em questão?
As máquinas são calibradas frequentemente?

Sim Não
X
X
X

Fábrica possui gerador de luz?
A fábrica está bem dividida por setores?
Foi percebido que a fábrica é organizada em
relação a responder imediatamente quando uma
máquina apresenta algum problema?

Comentários

X

Foi visto relatórios de quando foi calibrada e
quando deverá ser a próxima vez.
Possui boa iluminação mesmo com falta de
energia.

X

X

Há um engenheiro em cada linha de trabalho,
problemas pequenos normalmente ele resolve,
problemas maiores chamam o fornecedor da
maquina para resolução do problema.

QUALIDADE
Sim Não
A fábrica possui procedimento de controle de
qualidade para seus produtos?
A fábrica possui um plano de procedimento escrito
demonstrando quais cuidados se deve ter para
inspecionar os produtos?
Há supervisores de qualidade em todos os turnos?

X
X
X

Comentários
1) inspeção na matéria prima, 2) Inspeção durante
produção, 3) Inspeção final. Todas etapas passam
por testes laboratoriais.
Em cada linha de trabalho, há procedimento no
mural.
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Os inspetores de qualidade possuem
conhecimento básico e expertise nos produtos que
estão sendo feitos?
Produtos rejeitados são facilmente identificados e
separados?
Sobre os produtos rejeitados pela qualidade, há
algum procedimento que a empresa realiza?
Funcionários são treinados para verificar um
produto com problema e parar a produção?
Cada inspetor possui uma amostra aprovada para
usarem como guia?
Fábrica realiza estudos de analise de defeitos
encontrados para evitar/aprimorar?

X
X

Em todas linhas de trabalho há um mural com
fotos dos principais defeitos que podem ser
encontrados.

X

Descartam.

X
X
Possuem relatórios com defeitos encontrados e
como aprimorar para evitar.

X

GERAL
Sim Não
Há equipamentos de emergência suficientes?
Há algum procedimento para prevenir que
produtos de outra empresa sejam embalados junto
nas caixas?
Produtos prontos já são imediatamente embalados
para prevenir sujeiras?
As caixas ficam armazenadas em local adequado e
seco?
Os colaboradores possuem mais de 16 anos?
Há condições adequadas para os colaboradores
trabalharem?
Luz e ventilação são adequadas no local?
Carga horaria dos funcionários segue a legislação
chinesa?
Em uma semana, o colaborador tem pelo menos
um dia de descanso?

X
X

Comentários
Pelo tamanho da fábrica, deveria haver mais
equipamentos de emergência.

Sim, dividem por setores.

X
X
X
X
X
X

12 horas dia, legislação diz 8 horas.

X
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FOTOS DOCUMENTOS FORNECEDOR

Registro Empresa

Certificações de Qualidade

Certificações de Qualidade

Certificações de Qualidade

Certificações de Qualidade

Certificações de Qualidade
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Certificações de Qualidade

Certificações de Qualidade

Certificado de Conformidade
Meio Ambiente

ISO 9001

Certificado de Conformidade
Saude Ocupacional

Licensa para Exportação
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Certificado Internacional WSF

Garantia do Fornecedor quanto aos seus
produtos

Lista de Fornecedores de Matéria Prima

Manual de Qualidade

Nomes Mquinas/Funções/Fabricante

Nomes Máquinas/Funções/Fabricante

-6-

Capacidade Produtiva

Processo Produção

Plano de Inspeção de Qualidade

Plano de Inspeção de Qualidade

FOTOS ADMINISTRAÇÃO/ESCRITORIO

Entrada Fábrica

Entrada Fábrica
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Entrada Fábrica

Entrada Fábrica

Entrada Fábrica

Entrada Fábrica
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FOTOS INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÕES, LIMPEZA E SEGURANÇA

Setor de Armazenamento

Setor de Armazenamento

Setor de Armazenamento

Setor de Armazenamento

Setor de Armazenamento

Setor de Armazenamento
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Setor de Armazenamento

Setor de Armazenamento

Linha de Trabalho

Linha de Trabalho

Linha de Trabalho

Linha de Trabalho
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Linha de Trabalho

Linha de Trabalho

Linha de Trabalho

Linha de Trabalho

Linha de Trabalho

Linha de Trabalho
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Linha de Trabalho

Armazenamento Matéria Prima

Armazenamento Matéria Prima

Armazenamento Matéria Prima

Armazenamento Matéria Prima
(nome fornecedor e lote)

Armazenamento Matéria Prima
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Armazenamento Matéria Prima

Armazenamento Matéria Prima

Armazenamento Matéria Prima
(nome fornecedor e lote)

Armazenamento Matéria Prima

Carregamento Container

Carregamento Container
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Carregamento Container

Segurança

Equipamento de Emergência

Equipamento de Emergência

Escritório

Escritório
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CONTROLE DE QUALIDADE

Procedimento de Qualidade

Possíveis Defeitos

Possíveis Defeitos

Testes Laboratoriais
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Testes Laboratoriais

Testes Laboratoriais

Testes Laboratoriais

Testes Laboratoriais

PRINCIPAIS CLIENTES
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FIM DO RELATÓRIO (*)
(*) Nota importante:
1. Este relatório reflete os resultados da auditoria BSA na data e local de inspeção informados;
2. O presente relatório contem documentos providos exclusivamente pelo fornecedor;
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