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Para fazer a montagem da sua placa, você 
precisa seguir alguns requisitos. São detalhes, 
mas que fazem a diferença. Preparamos um 
checklist com todas as exigências para que o 
processo dê certo. Elas estão separadas em 

“Industrialização” e “terceirização total”, então 
fique atento sobre qual checklist usar.  Assi-
nale com um x à medida que conferir se seu 
projeto está dentro dos padrões.

INTRODUÇÃO

Boa Leitura!
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Industrialização1
Enviar a lista de materiais da placa, preferencialmente seguindo o modelo disponível em 
http://goo.gl/HAa8G3

Sinalizar claramente na placa se há alguma referência que não deva ser montada. Escrever "Não 
Montar" na lista de materiais (BOM).

Enviar os arquivos gerber, pick and place e ODB++.

Etiquetar os componentes enviados para montagem com os mesmos códigos utilizados na 
BOM.

Enviar os componentes com as quantidades extras de acordo com o documento disponível 
neste link: goo.gl/ApleIK

Verificar se o painel atende as dimensões contidas no documento
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http://materiais.produza.ind.br/montagem-automatica-componentes-smd


Industrialização1
Houve alguma alteração na documentação de sua placa desde que 
a cotação foi realizada? Reenviar todos os arquivos para o departa-
mento comercial.

Caso a placa contenha componentes BGA, CSP ou similares, enviar 
uma placa nua extra e seus respectivos componentes. A placa será 
utilizada para elaboração do perfil térmico do forno de refusão, após 
esse processo a placa será descartada.

Se possível enviar placas e compo-
nentes críticos (MSL>1) embalados 
a vácuo.
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Terceirização total2
Enviar a lista de materiais da placa, preferencialmente seguindo o modelo disponível em 
http://goo.gl/HAa8G3

Certificar-se os “manufacturer part numbers” contidos na BOM são validos, e não estão 
obsoletos.

Sinalizar claramente na placa se há alguma referência que não deva ser montada. 
Escrever "Não Montar" na lista de materiais (BOM).

Você possui alguma instrução especial de montagem para sua placa? Enviar um docu-
mento contendo instruções.

Enviar os arquivos gerber, pick and place e ODB++.

Se houver alguma alteração na documentação de sua placa desde que a cotação foi 
realizada, re-enviar todos os arquivos para o departamento comercial.

4Obs:  Você possui alguma instrução especial de montagem para sua placa? Enviar um documento contendo instruções



Até a Próxima!




