
 
Limeira, 19 de Agosto de 2022. 

Aos Fornecedores 

 

 

Ref. Alteração Societária do Grupo ZF no Brasil  

 

 

Prezados parceiros,  

 

Ao longo dos últimos anos, a ZF adquiriu mundialmente, grandes e 

importantes players do mercado de autopeças, como a TRW e a Wabco, 

complementando assim seu portfólio de produtos.  

 

Superado o período necessário para integração dos negócios ZF, vimos 

comunicá-los que, em 01 de janeiro de 2023, as empresas do Grupo ZF no Brasil 

serão incorporadas em uma única entidade legal e serão conduzidas pela ZF 

AUTOMOTIVE BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ 60.857.349/0001-76.  

 

Diante disso, solicitamos que V.Sas. realizem as atualizações internas 

necessárias, de forma que o faturamento à ZF, a partir de 01/01/2023, seja realizado 

exclusivamente para a nova entidade legal acima nomeada, de acordo com os CNPJs 

informados na relação anexa.  

 

Por questões contábeis e sistêmicas, informamos que as entidades 

incorporadas receberão notas fiscais até, no máximo, dia 23/12/2022. Após esta 

data, o recebimento será retomado em 03/01/2023, por meio apenas da entidade 

legal incorporadora ZF AUTOMOTIVE BRASIL LTDA.  

 

Diante do exposto, solicitamos vossa atenção para:  

 

(i) A partir de 01/01/2023 não serão aceitas Notas Fiscais e outros 

documentos correlatos com os dados das empresas incorporadas. Portanto, atenção 

para que os embarques ocorridos em 2022, cuja entrega ocorrerá somente em 2023, 

já tenham a emissão com os dados da ZF Automotive Brasil Ltda.  

 

(ii) Não haverá alteração do nº do Pedido de Compras, assim, fiquem 

atentos aos ajustes sistêmicos e, principalmente para fins de EDI, que sejam 

transferidas as quantidades acumuladas já entregues. 

 

(iii) Majoritariamente, não serão realizados aditivos aos Contratos, salvo 

para os casos que tenham previsão expressa de tal necessidade. A incorporadora é 



 
legalmente sucessora de todos os direitos e obrigações previstas no Contrato 

existente. 

 

(iv) Segue em anexo os documentos para cadastro da ZF Automotive Brasil 

Ltda. (Contrato Social, Cartões CNPJ e Sintegra). Caso necessitem de documentos que 

comprovem as incorporações aqui mencionadas, estes poderão ser disponibilizados 

pela ZF somente em meados de fevereiro de 2023, após a conclusão dos registros 

societários.  

 

Aconselhamos fortemente que você entre em contato com o seu parceiro 

logístico na ZF para acordar a data inicial das remessas com os novos CNPJs, bem 

como verificar seus cronogramas de entrega e sanar eventuais dúvidas.  

 

As incorporações constituem uma etapa para o processo de incremento de 

sinergia organizacional das empresas do Grupo ZF no Brasil, sendo certo que, não 

resultarão em alteração da composição ou controle acionário da empresa ou da sua 

Diretoria.  

 

Continuaremos comprometidos em manter a qualidade no atendimento 

dos nossos parceiros de negócio em primeiro plano.  

 

Colocamo-nos a disposição para qualquer esclarecimento necessário.  

 

Cordialmente,  

 

 

 

Carlos Alberto Delich  Tarcisio Ferreira da Costa  

Presidente Região América do Sul Vice-Presidente Gestão de 

 Materiais América do Sul 
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