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A. OBJETIVO
Aplicação das melhores práticas na gestão e controle de embalagem retornável entre parceiros de
negócio.

B. NOTA
Este documento


Não tem a pretensão de esgotar todo o tema, mas sim disponibilizar um roteiro orientador independentemente do tamanho das organizações envolvidas.



Fornece orientações básicas de forma a assegurar a aplicação de diretrizes que garantam todo
o ciclo de uma embalagem.



Foca em soluções que atendam às necessidades de proteção ao produto, transporte, manuseio, abastecimento interno, armazenamento, rede de distribuição, ergonomia dos empregados
e impactos ambientais.



Foca na parceria entre clientes e fornecedores, lembrando que em determinado momento uma
empresa é fornecedora aos seus clientes e em outro momento ela mesma tem sua cadeia de
fornecimento.

C. QUANDO CLIENTE
Cabe-lhe:


A responsabilidade pelo desenvolvimento, desenho, reparos, reposição e limpeza necessária
às embalagens retornáveis, de forma que garanta a integridade da peça em todo seu ciclo,
com o menor custo de movimentação possível.
Quando acordado também cabe ao cliente a fabricação ou aquisição das embalagens.
Entende-se por “ponto de utilização” a primeira retirada do material de sua embalagem para
ser montado e não somente para ser inspecionado no recebimento.
A responsabilidade sobre a preservação da qualidade do produto de que trata este item jamais
poderá ser transferida ao fornecedor.



Divulgação do procedimento de melhores práticas a todos os seus fornecedores em cada alteração ou revisão.



Gerenciar e manter toda e qualquer comunicação com o fornecedor sobre status, aprovações
e quantidades de embalagens.



Informar lote econômico de compra.



Definição das condições (CIF/FOB) e prazos de entrega.



Definição, em conjunto com o fornecedor, da propriedade da embalagem e a responsabilidade
do desenvolvimento, aquisição e manutenção.



Registro e divulgação deste documento.



Negociação de preço referente à embalagem aprovada.
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Área responsável para gestão, manutenção e divulgação do processo.



Calcular e divulgar a necessidade de embalagens baseado nos dados de prazo de entrega e
níveis de estoque.



Fornecer informações quanto ao status do processo de aprovação aos envolvidos.



Submeter as embalagens ao processo de aprovação dos setores envolvidos.



Emitir documento de aprovação e disponibilizá-lo ao fornecedor e demais envolvidos.



Reportar o cumprimento de prazos visando não afetar o APQP estabelecido para o desenvolvimento de novos produtos.



Estabelecer padrão de identificação e leiaute de etiquetas para os itens produtivos.



Manter atualizados os dados de contatos na matriz de responsabilidades, relativos à sua área
de atuação, identificando:






Empresa
Contato
Cargo
Telefone
E-mail.



Controlar quantidades de embalagens no processo de movimentação de materiais: trânsito,
cliente, fornecedor, armazéns, em reparo e outros.



Orientação e controle da gestão do inventário das embalagens tanto no cliente quanto no fornecedor. Por exemplo:





Frequência de entrega
Dias de estoque de segurança
Quantidade de peças que serão mantidas no estoque do cliente ou fornecedor
Inventário.

D. QUANDO CLIENTE OU FORNECEDOR
Cabe-lhe:


Realizar os recebimentos das embalagens, conforme sua rotina interna.



Verificar possíveis danos causados à embalagem durante a operação imediatamente anterior
à operação de recebimento ou de expedição.



Registrar eventuais danos no ato do recebimento em sua área, atribuindo responsabilidades à
área imediatamente anterior, seja cliente, fornecedor ou transporte.



Enviar as embalagens retornáveis aos respectivos fornecedores ou clientes, segundo o acordado na negociação, de forma a manter a menor quantidade de embalagens em circulação.
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Atestar que as embalagens apresentadas para aprovação atinjam seus objetivos quanto à
manutenção da integridade do produto.
A embalagem deve ter dois porta-etiquetas em lados adjacentes e, no caso de embalagens retornáveis, o fornecedor deve remover as etiquetas anteriores a cada transporte, para que se
evitem erros de identificação e rastreabilidade.



O fornecedor deve sugerir o tipo de embalagem conforme dimensões definidas pelo cliente
demonstrando os benefícios apresentados com sua utilização.



As notas fiscais de envio do protótipo e de suas respectivas peças devem ter como natureza
fiscal “Remessa para Teste com Retorno”.



Orientação e controle da gestão do inventário das embalagens tanto no cliente quanto no fornecedor.

E. QUANDO FORNECEDOR
Cabe-lhe:


A responsabilidade pelo desenvolvimento, desenho, reparos, reposição e limpeza necessária
às embalagens retornáveis, de forma que garanta a integridade da peça em todo seu ciclo,
com o menor custo de movimentação possível.
Quando acordado também cabe ao fornecedor a fabricação ou aquisição das embalagens.



A responsabilidade pela garantia da qualidade do produto até o ponto de sua utilização, bem
como garantir a qualidade da embalagem ao longo do tempo de utilização, independentemente
de sua possível deterioração ou desgaste, por uso ou outro motivo não previsto na negociação.
Entende-se por “ponto de utilização” a primeira retirada do material de sua embalagem para
ser montado e não somente para ser inspecionado no recebimento.
A responsabilidade sobre a preservação da qualidade do produto de que trata este item jamais
poderá ser transferida ao cliente.



Orientação e controle da gestão dos inventários das embalagens tanto no cliente quanto no
fornecedor.

F. REPAROS DAS EMBALAGENS
Apenas os danos ocorridos em operação interna nas instalações do cliente não serão de responsabilidade do fornecedor.
Todos os demais danos, sejam eles decorrentes de sinistro ou mau uso, quando ocorridos em
poder de fornecedor de material ou de serviço (transporte incluído), serão de sua responsabilidade. Recai sobre ele, portanto, o ônus do reparo da embalagem.
Exceções devem ser celebradas explicitamente entre cliente e fornecedor, contemplando eventos
ou fornecimentos específicos.

G. DESENVOLVIMENTO
Salvo acordo entre as partes, o desenvolvimento da embalagem deverá ser feito pelo fornecedor,
que poderá contar com auxílio das áreas envolvidas do cliente, levando em consideração as caEmitido em:
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racterísticas da peça, os requisitos de transporte e armazenagem e os padrões descritos neste
documento.
O fornecedor do material embalado deverá apresentar protótipo ao cliente aos cuidados do responsável pela aprovação, identificando na embalagem tratar-se de unidade para análise, bem como informar contato para retorno ou eventual obtenção de novas informações.
O responsável pela aprovação deverá ser indicado pelo cliente por meio de uma matriz de responsabilidades.
Protótipo deve ser enviado com peça em sua totalidade e conter peças em último nível que garanta a análise de integridade das mesmas.
A identificação da embalagem protótipo e a embalagem aprovada devem estar de acordo com as
especificações fornecidas pelo cliente.

H. REQUISITOS AMBIENTAIS
Toda e qualquer embalagem deve atender aos seguintes requisitos ambientais:


Dar preferência às embalagens retornáveis.



Usar preferencialmente plástico (filme ou bolha) na cor branca de polietileno.



Adequação às leis ambientais vigentes.



Madeira que não seja retornável na mesma embalagem só pode ser utilizada sob aprovação
especial (admite-se somente eucalipto ou pinus).



O produto da embalagem deve ter alta reciclabilidade, indicando o processo e possíveis vias
de reutilização.



Deve ser evitada a mistura de materiais que dificultem reciclagem pós-vida útil (ex: PU colado
a PVC, peças metálicas inseridas em plásticos, isopor colado em papelão).



O material deve ser livre de elementos potencialmente poluidores (metais pesados) ou que
ofereçam risco à saúde.
Materiais semelhantes, como plásticos moldados de difícil reciclagem, só deverão ser utilizados quando não existir outro material para substituí-lo e somente com aprovação por escrito de
todos os envolvidos no processo, quer seja no cliente ou no fornecedor e em casos especiais
junto aos órgãos legisladores.

I. REQUISITOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO
Toda e qualquer embalagem deve atender aos aspectos de segurança e higiene do trabalho.
No desenvolvimento, preparação, manuseio e condução do material embalado, todas as legislações inerentes ao assunto, vigentes nos âmbitos municipal, estadual e federal, deverão ser seguidas.
Independente de legislação, os pontos abaixo merecem cuidados especiais:


As embalagens devem ser providas de pontos de pega seguros e confortáveis, garantindo
melhores condições ergonômicas.
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Deverão ser desprovidas de cantos vivos, materiais cortantes, pontas, lascas ou outras características que não garantam a segurança do funcionário.


As embalagens devem ser projetadas de forma a garantir que a mesma suporte a carga que
nela será acomodada, assegurando um acondicionamento das peças de forma a proporcionar
manuseio confortável e seguro, evitando riscos ergonômicos.



Materiais que possam, durante seu manuseio, contaminar ou intoxicar pessoas por eventual
contato ou inalação de gases devem ser embalados de forma a eliminar esses riscos.



Independentemente de sua embalagem, produtos químicos devem seguir legislação vigente,
somente sendo permitido seu transporte e armazenamento após a apresentação e aprovação
da FISPQ junto à Área de Segurança e Meio Ambiente.



O comprador da embalagem deve solicitar ao fabricante certificado e laudo técnico que comprove testes específicos de qualidade e durabilidade e gravação da data de venda.

J. CONSIDERAÇÕES GERAIS


Tipo de material que compõe o produto
Metálico, polimérico (plásticos), elastômeros (borrachas), líquidos, gasosos etc.



Peso do produto
Peças de chassi, rodas e pneus etc. normalmente necessitam de embalagens robustas e que
permitam a movimentação por empilhadeira (manuseio mecânico).



Acabamento do produto
Material muito frágil
Exemplo: material para revestimentos internos, materiais de aparência etc.



Fragilidade do produto
Material que requeira transporte ou cuidado especial.
Exemplo: vidros, equipamentos eletrônicos, conjuntos montados etc.



Volume ocupado
Material de cubagem muito maior que seu peso.
Por exemplo: material expansível, espumas, feltros, bancos etc.



Meios para movimentação
Para embalagem de abastecimento com peso bruto superior a 18 kg, considerar obrigatoriamente sistemas na embalagem que permitam movimentações mecânicas.
Custos de transporte da embalagem



A embalagem quando retornável deverá ser elaborada para que seja dobrável ou desmontável,
permitindo a redução em custos de frete de retorno.


Acesso às peças durante o manuseio
Não serão aprovadas embalagens que, durante a utilização no posto de trabalho, prejudiquem
o fluxo da produção com decréscimo de produtividade devido a dificuldades na remoção do
produto.



Qualidade do material após o manuseio
Não poderá ser prejudicada e estará sujeita a avaliação no ponto de uso.



Segurança
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Analisar a embalagem para que, durante o seu manuseio ou armazenamento, não venha a
oferecer riscos à saúde do usuário ou de terceiros.
Por exemplo: pontas salientes de fitas de aço ou pregos, pontos ergonômicos incorretos, produtos químicos, inflamáveis etc.


Peças sem acabamento superficial – usinadas ou não
Peças sujeitas à corrosão deverão ser enviadas com aplicação de óleo superficial ou plásticos
especiais.



Inventário
Devem ser executados de forma periódica, pelo menos uma vez ao ano.

K. LEIAUTES DE ARQUIVOS EDI
Consultar site http://www.anfavea.com.br/Index.html.

L. NÃO RECOMENDÁVEL


Compartilhamento de embalagens – parte do cliente e parte do fornecedor.



Troca de propriedade ao longo do processo.

(*) M. ETIQUETAS
No mapeamento efetuado pelo grupo de trabalho foram identificados 71 (setenta e um) campos de
informação e cerca de 40 tipos diferentes de geração de etiquetas.
O sistema utilizado é o barcode linear, que demanda diversidade de impressoras, formulários,
sistemas e processos que não agregam valor. Sugerimos reavaliação entre os parceiros de negócio.
Uma alternativa é a utilização do uso do bidimensional ou do RFID, aplicando a tabela de campos abaixo sugerida:
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Campo
Item

Descrição

Texto Numérico Código de barra
Emitente
X
X
Destinatário
X
X
Produto
X
X
X

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Quantidade
Unidade de medida
N.º do pedido
N.º da nota fiscal
Peso bruto
Peso líquido

10
11
12
13
14
15

Data de validade do produto
Data de expedição
Planta
Doca/Gate
Lote
Código de embalagem

16

Código do fornecedor

X
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

Bidimensional PDF417
É uma simbologia não linear de alta densidade em arquivo de dados portátil, que pode ser armazenada em uma área equivalente ao tamanho de um selo postal.
Um fato importante a lembrar é que, quanto maior a largura das barras e intervalos entre barras,
mais espaço ocupa a impressão do código de barras; portanto, menor a densidade do código de
barras. Quanto mais finas as barras e intervalos, menor espaço de impressão é necessário e maior a densidade do código de barras.

O código de barras tradicional com o qual estamos acostumados, encontrado em cobranças bancárias, produtos de supermercado etc., é também chamado de linear, pois os dados armazenados
são lidos em linha. A quantidade de dados depende do comprimento e não da altura do código de
barras.
No código de barras bidimensional, os dados estão armazenados em formato de um quadrado,
cheio de quadradinhos, que armazenam os dados em linhas e colunas.
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Existem vários padrões diferentes de códigos bidimensionais. Os principais são:


Aztec

O código de barras Aztec é usado pela Deutsche Bahn e pelas ferrovias federais da Suíça para
passagens vendidas on-line e impressas pelos usuários. O código de barras é lido pelo scanner
manual do bilheteiro no trem, para validar a passagem.


Datamatrix

Muito utilizados na indústria aeroespacial, os códigos Datamatrix são impressos diretamente nas
peças, permitindo identificação permanente, que deve durar pelo período de vida do componente.


MaxiCode



PDF417
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QR Code

Bidimensional comparado ao tradicional/linear:
 Em uma mesma área total impressa, conseguimos armazenar muito mais dados.


Pode-se definir um percentual de redundância (margem de segurança) para que o código de
barras possa ser lido mesmo que a impressão tenha borrado um pouco.



Armazena qualquer caractere ASCII, além de alguns caracteres especiais.



O fato de armazenar dados binários permite que compactemos os dados antes de passá-los
para a geração do código de barras.



Leitura instantânea.



A leitora possui dezenas de parâmetros configuráveis, permitindo ajustá-la às necessidades da
sua aplicação.



Existem vários controles de ActiveX de mercado para a impressão desses códigos de barras
bidimensionais.



No caso do Aztec, é possível armazenar 3.832 caracteres numéricos, 3.067 alfanuméricos ou
1.914 binários.



Soluções de códigos de barras bidimensionais são muito interessantes para formulários impressos que possuem grande quantidade de informações e que depois precisam ser redigitados.

O QR Code (ou Código de Barras em 2D) é uma matriz ou código de barras bidimensional, criado
pela empresa japonesa Denso Wave, em 1994.
O QR vem de Quick Response, pois o código pode ser interpretado rapidamente, mesmo com
imagens de baixa resolução feitas por câmeras digitais em formato VGA, como as de celulares.
Exemplo de seu funcionamento:
Inicialmente usado para catalogar diferentes partes na construção de veículos, hoje o QR Code é
usado no gerenciamento de inventário em uma grande variedade de indústrias.
Os QR Codes são muito comuns também em revistas e propagandas, onde se usam os códigos
para guardar endereços e URLs, além de informações pessoais detalhadas, no caso de cartões de
visitas, facilitando muito a inserção desses dados em agendas de telefones celulares. Consumidores com programas de captura ou PCs com interface RS-232C podem usar um scanner para capturar as imagens. Capacidade de armazenamento:
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Numérica, máx. de 7.089 caracteres;
Alfanumérica, máx. de 4.296 caracteres;
Binária (8 bits), máx. de 2.953 bytes;
Kanji/Kana, máx. de 1.817 caracteres.
Esse código de barras pode ser facilmente escaneado, usando qualquer celular moderno. O código vai ser convertido em um pedaço de texto (interativo) ou um link que o celular identifica.
O uso dos códigos QR é livre de qualquer licença, pois é definido e publicado como um padrão
ISO.
Por outro lado, já está ocorrendo uma evolução para aplicação do uso do padrão RFID, que é a
tendência internacional e nacional (visite o projeto Brasil-id, www.brasil-id.org.br).
RFID
RFID é uma solução capacitada a efetuar a gestão e controle de todas as RTIs (embalagens retornáveis) em tempo real, desde o momento em que é ativada até o fim do seu ciclo, possibilitando:
 Diferentemente da leitura de código de barras, RFID não requer linha de visão. Permite a leitura de várias tags simultaneamente.


Não há mais erros de gerenciamento das RTIs, pois os dados das tags são capturados automaticamente e armazenados sem manuseios.



RFID possibilita tracking/tracing em tempo real.



Redução de custos a partir da visibilidade do ciclo de vida e inventário das RTIs.



Previne perdas por manipulação ou envio errôneos por meio de alertas eletrônicos e logs.



RFID ajuda a garantir que a mercadoria esteja no lugar certo e na hora certa.



Melhor visibilidade ajuda a otimizar o manuseio de inventário, reduzindo armazenagem em
todos os pontos da cadeia de suprimentos.



Rastreamento e localização em tempo real facilita o processo de devolução e gestão de recall.



Conferência da RTI embarcada com a NFe (nota fiscal eletrônica) autorizada na Sefaz (Secretaria da Fazenda).

Nota: RTI é sigla de returnable transport items.
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Formulário de desenvolvimento e controle de novas embalagens
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