
Os melhores fornecedores 

para os melhores resultados.



INTRODUÇÃO
A CNH Industrial é completamente comprometida a entregar as 
melhores soluções àqueles dedicados a construir um mundo melhor.

Para honrar esse compromisso, é necessário termos também 
os melhores parceiros e processos para manter e melhorar 
continuamente a qualidade de nossos produtos. Para tanto, uma 
relação de parceria com a cadeia de fornecedores é fundamental 
e contribui de forma direta para o planejamento estratégico da 
CNH Industrial, com produtos mais competitivos e inovadores, 
com a melhor qualidade possível e com disponibilidade para 
atendimento das demandas de nossos clientes, na quantidade e 
prazos necessários.

Alinhada a esse objetivo, a edição do Suppliers Excellence Awards 
em 2021 reconhecerá os fornecedores que se destacaram nas 
seguintes categorias:

Os fornecedores aptos a participar dessa premiação são todos 
aqueles que, durante o ano de 2020, tiveram um APV (Annual 
Purchase Value) de pelo menos US$ 300.000,00, considerando 
todas suas unidades instaladas na América Latina.

A avaliação das categorias se dará baseada na performance 
de cada empresa no ano de 2020, com critérios específicos 
detalhados na sequência.

Serão classificados como: muito insatisfeito, insatisfeito, satisfeito 
e muito satisfeito.

Na premiação deste ano, faremos o reconhecimento do melhor 
fornecedor para cada segmento em que a CNH Industrial atua, 
ou seja, Agriculture, Construction, Powertrain and Commercial 
Vehicles.

A avaliação será realizada para cada unidade (código) do 
fornecedor. Será feita a média das notas de todas as unidades, 
quando for o caso, e serão definidos assim os quatro melhores 
fornecedores de cada categoria.

Dessa forma, além do alinhamento da estratégia de atuação da 
CNH Industrial, será a oportunidade de conhecermos os melhores 
fornecedores de cada categoria para cada segmento.

Esses fornecedores participarão da cerimônia de premiação, na 
qual receberão o troféu Excellence como reconhecimento por sua 
performance diferenciada.

CATEGORIES BY SEGMENT:
• Aftermarket Solutions
• Commercial Relationship
• Deliveries
• Quality
• Technology & Innovation

CROSS SEGMENT:
• Indirect Materials, Capex & Services
• Sustainability
• Transport Logistics

PRÊMIO DESTAQUE DO SEA: 
• Supplier of The Year.
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Para entendermos um pouco mais sobre as categorias e os métodos 
de avaliação de cada uma, temos o detalhamento a seguir.

REGRAS E PESO DE AVALIAÇÃO
NOTA DETALHAMENTO PESO

0 Não aplicável avaliação ou não fornece para planta 0
1 Muito Insatisfeito -15
2 Insatisfeito -5
3 Satisfeito 5
4 Muito Satisfeito 15

CRITÉRIOS DE DESEMPATE
1º:  Fornecedor que atender a mais de um segmento da  

CNH Industrial.
2º: Empresa (holding) que fornecer à maior quantidade de  
 unidades/plantas da CNH Industrial Latam.
3º: Fornecedor com o maior número de Ordem de Compras  
 ativas para todas as áreas/unidades/plantas da CNH Industrial.
4º: Fornecedor com maior valor de APV em 2020.

AFTERMARKET SOLUTIONS
Essa categoria avalia as peças destinadas a reposição. Será 
considerada a base do SQI (Supplier Quality Index) para formar 
os 5 quesitos que avaliaremos neste ano, mas não em toda a 
sua complexidade. Assim sendo, para avaliação do ano de 2020, 
os fornecedores elegíveis serão observados sob os seguintes 
critérios: reclamações de clientes, PPM, entregas dentro do lead 
time, quantidade entregue conforme programação e avaliação da 
relação comercial, que engloba a competitividade das peças para 
reposição, o relacionamento, o tempo de retorno das cotações 
e também se têm algum contrato de performance em que o 
business de AMS esteja diretamente envolvido.
Os quesitos estão detalhados a seguir:

AVALIAÇÃO:
• Reclamação por cliente
• Qualidade PPM
• Quantidade de atrasos 
• Performance
• Avaliação Comercial por AMS em Compras
 - Competitividade
 - Relacionamento
 - Prazo de cotações
 - Contrato LTA com AMS

AVALIADORES:
• Qualidade, Planejamento e Compras de AMS CNH Industrial.
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COMMERCIAL RELATIONSHIP
Essa categoria avaliará a competitividade dos fornecedores  
CNH Industrial e o relacionamento comercial em todos os 
segmentos de nossa empresa, através de comparativos de preços 
entre os praticados pelo fornecedor e as referências de mercado 
nacional e internacional. Avalia também a abertura de custos com 
breakdown e CDW (Cost Drive Weight), assim como coerência 
nas negociações, relacionamento e flexibilidade, geração de 
propostas alternativas e novas tecnologias, além da agilidade nas 
demandas da área de Compras da CNH Industrial.

AVALIAÇÃO:
• Competitividade:
 Essa avaliação deve ser baseada no confronto de preços entre 

os praticados pelo fornecedor e as referências de mercado 
nacional e internacional, baseadas na abertura dos custos do 
fornecedor através de formulários de cost breakdown/CDW e/ 
ou acordo de LTA/Produtividade.

• Relacionamento Comercial e Flexibilidade:
 Baseados na coerência nas negociações, flexibilidade, postura 

comercial e na capacidade de apresentar propostas alternativas.
• Velocidade de resposta
 Será avaliado o número de cotações respondidas dentro do 

prazo esperado atendendo às condições solicitadas, bem como 
a velocidade no atendimento às demandas envolvidas nas 
interações comerciais com a CNH Industrial.

• Introdução de novas tecnologias
 Baseada na introdução de novas tecnologias pelo fornecedor, 

orientadas para a otimização dos custos dos produtos e 
competitividade, através da apresentação de soluções 
inovadoras e de sua organização interna para tal (área dedicada/
organização de eventos), bem como atendimento a convites 

da CNH Industrial para alavancar ou discutir temas associados, 
demonstrando a dedicação e foco na causa, incluindo aquelas 
oriundas do programa SuPER e cadastradas pelos fornecedores 
no Supplier Portal, devidamente validadas técnica, produtiva e 
financeiramente. Propostas associadas a ganho de negócio via 
SuPER são contabilizadas.

AVALIADORES: 
• PCO – Product Cost Optimization da CNH Industrial
• Commodity CNH Industrial
• Advanced Purchasing CNH Industrial
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DELIVERIES
Essa categoria avalia a fidelidade ao programa para atendimento 
à produção de nossas fábricas, levando em consideração 
antecipações e atrasos, bem como flexibilidade às variações de 
programa, precisão na emissão das documentações e aderência 
das embalagens aos processos de nossos estabelecimentos.

AVALIAÇÃO:
•  Delivery Performance (atendimento ao programa de entrega a 

cada planta na região)
•  Precisão nas documentações (divergências entre físico e 

contábil – SPOT Check)
•  Flexibilidade (tempo de resposta para variações de demanda)
•   Melhores embalagens (qualidade, aderência ao processo  

CNH Industrial, QME adequado)
•   Impactos por rupturas (paradas de linha, mudanças de mix e 

transportes urgentes)

AVALIADORES:
• Logística de todas as plantas CNH Industrial
• Time de Procurement da CNH Industrial

INDIRECT MATERIALS,  
CAPEX & SERVICES
Essa categoria avaliará a competitividade e prestação de serviços 
e/ou entrega do item comprado junto aos fornecedores da 
CNH Industrial, em negociações para compra de equipamentos, 
itens de consumo e manutenção industrial, serviços de facilities, 
locações de empilhadeiras, dispositivos de linha produtiva e de 
testes, MROs, ICT, Engenharia, RH (benefícios e serviços gerais), 
limpeza e conservação, eventos, marketing e publicidade, entre 
outros: 

• Eficácia
- Atendeu aos requisitos definidos na cotação solicitada.
- A proposta foi enviada conforme solicitada, no prazo e com 

qualidade.
- Apresentou abertura de custos para a formação de preço.

• Flexibilidade
- Demonstrou ser flexível nas negociações conforme condições 

disponíveis por parte da CNH Industrial.
- Gerenciou de maneira adequada as modificações solicitadas 

pela CNH Industrial durante a cotação e até mesmo após 
contratado.

• Inovação
- Apresentou propostas diferentes e inovadoras para melhorar 

a performance e/ou o custo do produto/serviço.
- Apresentou sugestões de melhorias nos contratos celebrados.

• Prazo
- A entrega dos produtos ou serviço contratado ocorreu 

conforme o prazo acordado na negociação.
- Atendeu os requisitantes quando solicitado dentro do prazo e 

de maneira adequada.
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• Qualidade
- A qualidade dos produtos ou serviços contratados esteve 

conforme a Especificação Técnica e aprovação na negociação.
- Não foram necessários retrabalhos ou refações de produtos 

ou serviços em etapas ou por completo.
- Foi garantida a assistência pós-venda necessária.

AVALIADORES: 
• Compras de Materiais Indiretos, Capex e Serviços da  

CNH Industrial.
• Cliente Interno CNH Industrial.

QUALITY
Essa categoria avalia a performance de qualidade dos fornecedores 
da CNH Industrial, em todas as unidades de negócios da nossa 
empresa na América Latina, através dos indicadores de qualidade 
das plantas, do desempenho e proatividade mostrados na análise 
e solução dos problemas encontrados e eventual necessidade de 
abertura de embarques controlados por parte da CNH Industrial.

0 Muito 
Insatisfeito Insatisfeito Satisfeito Muito Satisfeito

WCM

Fornecedor 
não participa 
do programa 

WCM

N/A N/A

Fornecedor 
participa do 
programa 

WCM

Fornecedor se 
destaca no programa 

WCM

Nota do PIQ

Se for N/A 
para o 

fornecedor 
ou se ele não 

fornece para a 
planta

RED no GSS 
e incluído em 

alguma lista de 
TWS

RED no 
GSS, mas 
não fez 
parte da 
lista de 
TWS

YELLOW no 
GSS

GREEN no GSS

CSL
Qualquer CSL 
aberto durante 

o ano
N/A N/A

Nenhum CSL aberto 
durante o ano

Desempenho, 
análise e solução 
de problemas nas 

plantas

Muito 
Insatisfeito

Insatisfeito Satisfeito

Muito satisfeito 
(somente aos 

fornecedores que 
não precisaram 

enviar nenhum 8D)

Desempenho, 
análise e solução 

de problemas  
de campo  
(PIR/CPM)

Teve problemas 
e TTF(*)  
>60 dias

Teve 
problemas  

e TTF(*)  
>31 dias e  
<60 dias

Teve 
problemas e 

TTF(*)  
<30 dias

Não gerou 
problemas de campo 

e trabalhou com 
time CNH Industrial 
proativamente nas 
análises/soluções e 

melhorias

*Tempo que o tema está em análise no fornecedor e não o TTF total do problema.

AVALIADORES:
• WCM Central.
• Qualidade de Planta.
• Qualidade CPM.
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TRANSPORT LOGISTICS
Essa categoria avalia os fornecedores no quesito de transportes 
logísticos utilizando o CQI (Contract Quality Index) como base. 
O CQI é uma metodologia estabelecida pelo Departamento de 
Transportes para medir o nível de cumprimento das principais 
condições técnicas e comerciais acordadas em contrato.
Principais objetivos e complexidade de cada operação 
determinam os pilares do Contract Quality Index.

AVALIAÇÃO:
• Inbound
 - On Time in Full Delivery
 - Invoicing Quality
 - Visibility
 - IVECO Use
 - Transport Claims
• Outbound
 - Consolidation On Time
 - On Time Delivery
 - Invoicing Quality
 - Visibility
 - IVECO Use
 - Transport Claims

A mensuração de performance é definida nos processos padrão 
de operação com relatórios mensais.
O CQI identificará os melhores fornecedores de serviços logísticos 
considerando contratos de transportes Inbound e Outbound.

AVALIADORES: 
• Equipe Inbound, Outbound e AMS.

TECHNOLOGY & INNOVATION
Essa categoria avaliará a participação dos fornecedores da  
CNH Industrial na gestão da inovação e geração de novas ideias, 
seja na modificação de produtos, em processos de manufatura ou 
em Megatendências de Digitalização, Servitização, Eletrificação 
e Automação, que são os pilares mundiais de crescimento da  
CNH Industrial.

AVALIAÇÃO:
• Tem corpo técnico/centro engenharia local.
• Tem independência para tomada de decisão técnica sobre 

produtos da região.
• Buscou colaborar de forma aberta com a CNH Industrial para 

inovar a solução para as necessidades dos produtos e mercado 
da América do Sul.

• Propôs soluções técnicas focadas no mercado local (custo/ 
requisitos do cliente/ambiente).

• Propôs soluções técnicas inovadoras para redução DMC e TCO.

AVALIADORES:
• Engenharia do Produto da CNH Industrial.
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SUPPLIER OF THE YEAR
Essa é a categoria que resume todas as outras, na qual o fornecedor 
com maior pontuação em todos os quesitos e segmentos será 
reconhecido como Fornecedor do Ano, tendo a categoria Parceria 
Comercial como critério de desempate.

AVALIADORES: 
•  Essa categoria não tem avaliadores específicos, pois serão 

considerados os resultados de todas as outras categorias.

SUSTAINABILITY
A CNH Industrial valoriza também o comprometimento por meio 
da sustentabilidade e do crescimento com responsabilidade. E, 
para reconhecer as atitudes sustentáveis dos nossos parceiros, 
o Suppliers Excellence Awards terá uma categoria especial 
relacionada à sustentabilidade, dividida em duas subcategorias: 

• Ambiental
• Responsabilidade Social

AVALIAÇÃO:
Por se tratar de uma categoria diferenciada, cuja inscrição 
e avaliação dependem de projeto apresentado pelo próprio 
fornecedor, que tem regulamento exclusivo, as regras relacionadas 
à sustentabilidade podem ser conferidas no regulamento especial 
publicado em:  
www.excellenceawards.com.br/regulamento
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AFTERMARKET SOLUTIONS:

• SKF DO BRASIL – Vencedor Segmento Agrícola

• MANN+HUMMEL – Vencedor Segmento Construção

• MANN+HUMMEL – Vencedor Segmento Veículos Comerciais

• OMR – Vencedor Segmento Powertrain

COMMERCIAL RELATIONSHIP:

• SULPLAST – Vencedor Segmento Agrícola

• CCS – Vencedor Segmento Construção

• MANGELS – Vencedor Segmento Veículos Comerciais

• WABCO – Vencedor Segmento Powertrain

 OS MELHORES DE 2020
Conheça os vencedores da edição 2020 do prêmio:

DELIVERIES:

• MUSIAN CANCIANI – Vencedor Segmento Agrícola

• ALFAGOMMA – Vencedor Segmento Construção

• RASSINI-NHK – Vencedor Segmento Veículos Comerciais

• THYSSENKRUPP – Vencedor Segmento Powertrain

QUALITY:

• AGRO-PERTENCES – Vencedor Segmento Agrícola

• PETRONAS  – Vencedor Segmento Construção

• ZF DO BRASIL – Vencedor Segmento Veículos Comerciais

• DENSO – Vencedor Segmento Powertrain

TECHNOLOGY & INNOVATION:

• ROBERT BOSCH – Vencedor Segmento Agrícola

• ITALYTEC  – Vencedor Segmento Construção

• MAXION MONTICH – Vencedor Segmento Veículos Comerciais

• PETRONAS – Vencedor Segmento Powertrain
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INDIRECT MATERIALS, CAPEX & SERVICES:

• FENIX

TRANSPORT LOGISTICS:

• GEFCO LOGIS BRASIL

SUPPLIER OF THE YEAR:

• PETRONAS

SUSTAINABILITY 
Para reconhecer as atitudes sustentáveis dos nossos parceiros, 
o Suppliers Excellence Awards também teve uma premiação 
especial relacionada à Sustainability, que homenageou os 
fornecedores com maior destaque na implementação com 
melhores projetos voltados para os temas Ambientais e de 
Responsabilidade Social.

PROJETOS PREMIADOS:

 Social Responsibility

• FUNDIMISA
 Projeto Lar dos Sonhos que 

viabilizou o sonho de vários 
colaboradores conquistarem 
a casa própria

• DELPHI
 Semana da Sustentabilidade 

que estimula a população 
da cidade com atividades 
educativas e de conscientização 
ecológica, focando em criar 
uma cidade mais sustentável

Environment

• SKF DO BRASIL
 SKF RecondOil – Regeneração 

de óleos industriais que está 
usando tecnologia de ponta 
para alcançar a regeneração 
total de óleos lubrificantes

• ROBERT BOSCH
 Sistema Fotovoltaico que 

instalou placas fotovoltaicas 
na planta de Curitiba para 
neutralizar a emissão de 
gazes de efeito estufa
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A CNH Industrial se reserva o direito de acrescentar 
ou modificar os itens descritos neste regulamento 
sem prévio aviso aos participantes.


