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“ZF“ significa ZF Friedrichshafen AG e 
todas as empresas afiliadas direta ou 
indiretamente conforme §§ 15 �. da Lei 
de Ações da Alemanha incluindo entre 
outros as empresas onde a ZF 
Friedrichshafen AG detém ações de pelo 
menos 50%. A ZF inclui também 
entidades da ZF TRW.
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Wilhelm Rehm   Hans-Arno Linkenheil

Prefácio
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Movimento, mobilidade e segurança - 
a ZF está moldando o futuro da mobilidade

Na última década, a ZF cresceu consideravelmente em 
tamanho e ganhou importância significativa no mercado 
global automotivo e de fornecedor industrial. Os locais e 
vendas do Grupo ZF mais do que triplicaram desde 2006, 
devido não apenas ao forte crescimento orgânico, mas 
também à integração da TRW. A base de clientes da ZF 
hoje é global e os mercados onde a ZF está operando são 
cada vez mais dinâmicos. 

Isso exige a capacidade de responder com agilidade e 
eficiência aos novos desafios nos mercados globais, 
tanto para a ZF como para seus fornecedores.

Essa nova Diretiva de Logística define os requisitos de logística 
essenciais do Grupo ZF. Em casos individuais, esses requisitos 
podem ser complementados por acordos específicos.

Membro do Conselho 

de Administração

Chefe da Corporação de

Gerenciamento da Cadeia 

de Fornecimento



 

A presente Diretiva de Logística Global (GLD) é válida para 
material de produção e peças de reposição associadas em todos os 
estágios do ciclo de vida do produto para os locais do Grupo ZF em todo 
o mundo. Esta diretiva substitui todas as versões da LR10 e do Manual de 
Logística Global da TRW. A GLD é válida  globalmente e pode ser mais 
especificada com o uso de diretivas específicas dos sites e/ou regionais.

Instruções de fornecedor adicionais, diretrizes, formulários, etc, poderão 
ser acrescentados, incluindo, mas não se limitando a:

•  diretivas específicas de logística do site e local

•  contrato EDI

•  contrato de confiabilidade de entrega

•  acordo de logística

•  Contrato de consignação

• Contrato de armazém alfandegado

A GLD contém as especificações básicas de logística da ZF. Qualquer 
exceção que não seja no PO para qualquer um dos termos e/ou 
requisitos contidos nesta Diretiva deve ser aprovada por escrito pela ZF.

1. Escopo de aplicação e 
estrutura de contrato
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O fornecedor reconhece e concorda 
em aderir e obter todos os requisitos 
especiais ou solicitados de registro de 
exportador ou programa de comércio 
(Programa de Exportador Autorizado). 
O fornecedor deve também aderir a 
todos os procedimentos de segurança 
requeridos pela ZF ou qualquer 
governo ou autoridade aduaneira, 
incluindo, entre outros, todos os 
requisitos de Registro de segurança do 
importador (por ex. SOLAS) e 
programas equivalentes (ISF, ENS), 
programa de Parceria comercial 
aduaneira dos EUA contra terrorismo 
(C-TPAT), outro operador econômico 
autorizado (AEO) e programas 
equivalentes e requisitos e programas 
de informe estatístico.

O fornecedor deve compartilhar com 
a ZF qualquer informação de auditoria 
ou inspeção relacionada a inspeção de 
segurança da cadeia de fornecimento 
e/ou validação nos locais do 
fornecedor imediatamente após a 
auditoria ou inspeção.

O fornecedor garante que as 
mercadorias produzidas, 
armazenadas, encaminhadas, 
transportadas por ordem da ZF ou 
entregues à ZF ou que sejam coletadas 
para entrega pela ZF:

•  sejam produzidas, armazenadas, 
preparadas e carregadas em instalações 
comerciais seguras e áreas seguras de carga 
e transporte; e

•  sejam protegidas contra interferência 
não autorizada durante produção, 
armazenagem, preparação, carga e 
transporte.

Além disso, o fornecedor garante que:

•  pessoal confiável seja empregado para 
produção, armazenamento, preparo, carga e 
transporte dessas mercadorias; e

•  parceiros de negócios que estejam 
atuando em nome do fornecedor, também 
devem garantir a segurança da cadeia de 
fornecimento como mencionado acima.

Mediante solicitação da ZF, o fornecedor 
assinará uma declaração de segurança da ZF 
como uma confirmação escrita de que o 
fornecedor esteja desempenhando as 
tarefas listadas nas seções acima.

2. Assegurar a cadeia de 
fornecimento internacional
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3. Informações e 
comunicação

O fluxo de informação forma a base para um sistema de 
logística de trabalho na cadeia de fornecimento. Os 
fornecedores são responsáveis pela transmissão oportuna e 
espontânea de informações sobre desvios de acordos entre 
o fornecedor e a ZF (por ex.: quantidades de entrega, datas 
de entrega e embalagem).

O fornecedor é obrigado a garantir fornecimento de 
mercadorias à ZF de acordo com o pedido e manter 
capacidade de substituição. O fornecedor também usará 
transporte extra pago pelo fornecedor para cumprir a janela 
de entrega originalmente programada se necessário. Se por 
qualquer motivo o fornecedor não for capaz de cumprir as 
programações e sem afetar quaisquer outros direitos e 
remediações da ZF, o fornecedor notificará a ZF por escrito 
imediatamente e de forma proativa uma vez que o problema 
seja conhecido.

Se necessário e em contraste com a referida disposição, o 
frete extra a ser pago pela ZF deve ter um número de 
Autorização de Transporte Extra (PTA) atribuído, emitido 
pelo local de destino da ZF, que figure no conhecimento de 
embarque e na fatura emitida pelo fornecedor.

3.1 Contatos e acessibilidade de 
fornecedor

O fornecedor deve nomear e comunicar o nome de um 
contato responsável definido para questões de logística bem 
como um contato de backup adequado (nome e detalhes 
do contato). O fornecedor garante que os contatos tenham 
boas habilidades linguísticas no idioma nacional da 
respectiva planta da ZF onde as mercadorias são entregues 
ou pelo menos bom conhecimento do idioma inglês.
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O fornecedor garante que os dados de contato do fornecedor 
módulo Business Directory do SupplyOn estejam sempre 
atualizados.

O fornecedor da ZF TRW deve atualizar (até a completa migração 
da ZF TRW para o Grupo ZF) o sistema VIN (Rede de informação do 
fornecedor) e o portal de visualização de fornecimento QAD antes 
da expedição com nomes de contato, endereços de e-mail e 
números de telefone de indivíduos disponíveis 24 horas por dia / 7 
dias por semana para executar exigências como correção de 
documentos comerciais, preparação de declarações e certificados 
de origem de programa comercial, ou qualquer outra 
documentação requerida por agência governamental ou país 
específico. O fornecedor também deve fornecer número de 
identificação autêntico da Dun and Bradstreet (Código Duns) para 
cada endereço específico de planta manufatureira bem como o 
principal escritório de vendas.

3.2 Tempo de inatividade planejado do 
fornecedor
O fornecedor deve garantir a entrega de mercadorias mesmo 
durante o período de inatividade planejado do fornecedor. As 
programações de entrega solicitadas pela ZF devem ter máxima 
prioridade. Portanto, o fornecedor deve fornecer sem nenhum 
custo extra uma listagem com períodos de inatividade da planta 
planejados para férias, feriados etc. à ZF e quando solicitado, 
desenvolver e implementar planos para manter e proteger a 
continuidade do fornecimento.

3.3 Troca de dados eletrônica
A estratégia global da ZF é o uso de comunicação eletrônica com 
seus fornecedores. Por consequência, a troca de dados entre as 
partes deve ser feita eletronicamente para garantir processamento 
confiável e eficiente entre a ZF e o fornecedor. Nesse contexto, a 
conexão técnica dos sistemas do fornecedor deve ser 
implementada diretamente pelo fornecedor (EDI clássica) ou 
indiretamente via WebEDI especificada pela ZF.



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

      

      

    

    

Mais informações: www.zf.com “EDI Guidelines”
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Os custos incorridos pela conexão técnica dos sistemas do 
fornecedor devem ser assumidos pelo fornecedor.

Sobretudo o fornecedor deve cumprir os seguintes requisitos 
técnicos para fins de um processamento logístico ótimo entre o 
fornecedor e a ZF.
Envio e/ou recepção de:

Programação de entrega, Transmissões Remotas de Dados (RDTs)

Chamada de material detalhada de RDTs

Nota de entrega de RDTs

Fatura RDTs

ASN’s

Auto faturamento/notas de crédito (por ex., para consignação)

Informação de movimento de estoque (por ex., para consignação)

Informação de monitoramento de desempenho

Monitor de Inventário Gerenciado pelo Fornecedor (VMI)

WebEDI - SupplyOn

SupplyOn é o portal estratégico usado pela ZF para 
comunicação com o fornecedor. O SupplyOn fornece 
aplicações que podem ser usadas nas seguintes áreas: 
logística, finanças, compras, qualidade e pesquisa e 
desenvolvimento (P&D). A aplicação e uso do serviço 
WebEDI do SupplyOn é obrigatória para todos os 
fornecedores que não têm capacidade para comunicação 
EDI clássica. As informações sobre SupplyOn estão 
disponíveis na página da ZF www.zf.com incluindo os 
detalhes de contato da Equipe de Integração da ZF. O 
fornecedor deve pagar taxa de serviço para o SupplyOn.

VIN
A Rede de Informação do Fornecedor (VIN) é um sistema 
global baseado na Web com um conjunto de aplicativos 
(ferramentas) para Gerenciamento de Base de 
Fornecimento compartilhado. Esse sistema de informação 
de compra centralizado fornece melhor suporte de tomada 
de decisão e gerencia o fluxo de trabalho em vários 
processos dentro de compras. Ele ainda serve como um 
portal do fornecedor para facilitar a perfeita comunicação e 
compartilhar informação entre a ZF TRW e seus parceiros 
(www.zf.com/ www.trw.com). Até a conclusão da migração, 
a VIN continua sendo usada na ZF TRW.

3.4 Prazo de entrega
Salvo indicação em contrário da ZF, o prazo deve ser 
cotado em semanas na resposta da Solicitação de Cotação 
(RFQ) e deve quantificar o tempo para recebimento do 
pedido até a data de expedição. O fornecedor deve ficar 
vinculado ao prazo durante todo o tempo de produção em 
série.

Processo 
eletrônico

Modo de 
comunicação

VDA-
recomendação

EDIFACT
formato

SupplyOn

Delivery Schedule Procedure
(Procedimento de programação de entrega)

EDI ou SupplyOnKANBAN

ASN (Aviso de Embarque antecipado)

EDI ou SupplyOn VDA 4984 DELFOR D04A
DELFOR D97A

DELJIT D97A

DESADV D07A

INVOIC D07A

INVRPT D97A

VDA 4987

VDA 4938

EDI ou SupplyOn

EDI ou SupplyOn

EDI ou SupplyOn

SupplyOn

SupplyOn

Self-billing/credit note processing, Invoice (autofaturamento
/processamente de nota de crédito, fatura)

Stock Movement information
(Informação de movimentação de estoque)

Performance Monitor (Monitor de Desempenho)

VMI monitor (Monitor de Inventário Gerenciado 
pelo fornecedor)

Descrição do formato 
disponível nas

Diretrizes do 
SupplyOn



4. Planejamento e 
monitoramento de 
capacidade
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A obrigação geral dos fornecedores da ZF é 
assegurar a entrega à ZF. Isso exige que o 
fornecedor faça uma comparação regular 
entre as solicitações de programação de 
entrega da ZF e as capacidades disponíveis 
de curto, médio e longo alcance.

A capacidade a ser reservada se baseia em 
uma previsão de quantidade de unidade 
anual. Nesse planejamento de capacidade 
de fornecedor qualquer possível curva de 
aceleração durante o ano deve ser 
considerada. As previsões de demanda 
emitidas frequentemente refletem 
flutuações.

A fim de cobrir flutuações de curto prazo 
devido à demanda da ZF ou interrupções 
de produção no fornecedor, o fornecedor 
é obrigado a providenciar flexibilidade 
adequada e um nível de inventário mínimo 
suficiente. 

O fornecedor garante flexibilidade de:

•  mais/menos (+/-) 10% em uma semana

•  mais/menos(+/-) 20% em duas semanas

A tolerância da flexibilidade se refere a 
quantidade anual prevista, que é dividida 
pelo número de semanas produtivas por 
ano da respectiva planta ZF.

A flexibilidade é coberta através de turnos 
de fim de semana, capacidade adicional 
e/ou estoque de segurança.

A confirmação de capacidade do 
fornecedor será fornecida inicialmente 
com uma cotação e seguindo sob 
demanda e deve refletir a capacidade 
diária disponível por componente e plano 
operacional do fornecedor (hrs/dia, 
dias/semana).

O fornecedor deve revisar pedidos da 

ZF no devido tempo. Caso o fornecedor 
tenha qualquer restrição de capacidade, 
o fornecedor deve informar o local de 
destino da ZF e apresentar um plano de 
recuperação antes da ocorrência de 
qualquer atraso. Em caso de 
desabastecimento, sem limite de 
qualquer outro direito e remediações da 
ZF, o fornecedor deve contatar 
imediatamente o local de destino da ZF 
fornecendo um plano de recuperação 
robusto para garantir o fornecimento 
como programado. Qualquer custo 
adicional exigirá autorização prévia por 
escrito da ZF.

Mediante solicitação da ZF, o fornecedor 
deve apresentar de forma clara modelos 
de turno, taxas de utilização de 
capacidade e materiais disponíveis. A ZF 
se reserva o direito de auditar as 
capacidades no local (“Run@ Rate”).

Diretiva de Logística Global: Planejamento de capacidade de fornecedor/compromisso

Local da ZF:

Fornecedor:

Endereço do fornecedor:

Assinatura do fornecedor Data

Horas de trabalho 
padrão / Turno

Turnos padrão / Dia Dias de trabalho 
padrão / Semana

Semanas padrão 
/ Ano

Identificação 
do fornecedor:



• 

• 

• 

• 

• 

• 

5. Planejamento, 
programação e controle
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5.1 Quantidade planejada
O fornecedor recebe os dados do Planejamento de 
Necessidade de Material (MRP) da ZF. Esses dados incluirão o 
tempo e a quantidade de mercadorias a serem fornecidas (a 
seguir coletivamente chamados de "Dados  MRP") de acordo 
com o procedimento de programação acordado. Os dados 
MRP somente constituem um direito do fornecedor e uma 
obrigação correspondente da ZF se e na medida em que 
estejam expressamente estabelecidos no respectivo 
procedimento de programação conforme a seção 5.2 e 5.3.

Os acordos paralelos solicitados pelo fornecedor com relação a 
quantidades mínimas de pedidos não são aceitos.

Procedimentos de chamada:

    Pedidos únicos

    Procedimento de chamada de entrega (DCO)

    Entrega sob demanda:

    Just In Time (JIT), Just in Sequence (JIS)

    KANBAN

    Procedimento de ponto de reabastecimento

Procedimento de gerenciamento de estoque:

Inventário Gerenciado pelo Fornecedor (VMI)

Definições dos procedimentos de programação:

Pedido único
Pedidos únicos são usados para demandas esporádicas e 
normalmente contêm somente uma quantidade de entrega e 
prazo. Não há nenhum requisito para a sincronicidade de 
produção. 

Procedimento de chamada de entrega
Chamadas de entrega geralmente consistem de várias disposições 
caracterizadas por quantidades e datas de vencimento. Essas 
disposições são atualizadas regularmente, servem como uma 
previsão de planejamento e incluem todas as informações 
relevantes do fornecedor. O horizonte da transmissão pode ser de 
até vinte e quatro meses. As alterações serão transmitidas por uma 
chamada atualizada, porém somente a respectiva chamada de 
entrega mais recente é relevante para cada produto.

Just In Time (JIT)
Just in Time contém uma transmissão mínima diária com 
informação detalhada sobre quantidades e datas de recebimento. 
JIT requer informação de previsão precisa.

Just In Sequence (JIS)
JIS requer que números de peça diferentes sejam organizados em 
uma ordem pré-determinada em uma transportadora. A entrega é 
feita diretamente para o site de montagem da ZF com referência à 
sequência do produto final. Contém também uma transmissão 
diária mínima incluindo informação de sequência.

KANBAN
O fornecedor recebe uma previsão no formato de uma 
programação de entrega. A informação de expedição relevante é 
uma programação para o curto prazo. O gatilho da solicitação é o 
consumo de um contêiner de KANBAN. O fornecedor é obrigado a 
cumprir os requisitos de KANBAN no tempo de reabastecimento 
definido.
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Procedimento de ponto de reabastecimento
Se o ponto de pedido for alcançado através de consumo de 
peças, um pedido com uma data de entrega e uma quantidade 
definida é enviado ao fornecedor. O fornecedor é obrigado a 
cumprir essa solicitação no tempo de reabastecimento definido.

Inventário Gerenciado pelo Fornecedor (VMI)
O fornecedor é responsável pela disposição e gerenciamento de 
entrega nos limites MIN/MAX indicados ou alcances de 
inventários coordenados pelo tempo de cobertura. O controle é 
feito pela comunicação diária ao fornecedor sobre o estoque e 
quantidades de retirada na ZF. A ZF pode fornecer programações 
de entrega de fornecedor como uma previsão de demanda não 
vinculativa. O procedimento VMI é aplicado somente em 
combinação com consignação ou armazém alfandegado.

5.2 Procedimentos para chamada de 
itens (aplicável aos procedimentos de 
programação de Pedido Único, DCO, 
Procedimento de ponto de 
reabastecimento, KANBAN, JIT e JIS)
A ZF transmite os dados de MRP ao fornecedor em forma de 
programações de entrega e chamadas de entrega (excluindo 
KANBAN) de acordo com os seguintes termos.

O fornecedor recebe programações de entrega com uma 
quantidade alvo, o período de validade e os preços acordados 
(exceto para pedidos únicos). O prazo e a quantidade alvo nas 
programações de entrega não são vinculativos à ZF e não 
constituem um direito para o fornecedor reivindicar pedidos 
individuais (chamadas de entrega).

O fornecedor recebe chamadas de entrega com as atuais datas 
requeridas e quantidades para cada produto. Se houver uma 
alteração das datas ou quantidades de entrega em comparação à 
última chamada de entrega, a ZF liberará uma chamada de 
entrega atualizada. Consequentemente, somente a respectiva 
chamada de entrega mais recente é relevante para cada produto.

As quantidades de entrega de duas semanas ou menos no futuro 
(a partir da respectiva data atual) são vinculativas para a ZF. A 
aprovação de entrega somente deve ser válida de acordo com a 
última chamada de entrega.  

De qualquer forma, o fornecedor garante flexibilidade adequada 
e a ZF terá direito a ajustes da aprovação de entrega como 
descrito no Capítulo 4 acima.

O fornecedor não deve enviar confirmações de pedido para as 
chamadas de entrega. Em vez disso, as chamadas de entrega se 
tornam vinculativas para o fornecedor se o fornecedor não 
apresentar objeções em dois dias após recebimento da respectiva 
chamada de entrega. Uma objeção é excluída desde que a 
mudança das datas ou quantidades de entrega se relacione a um 
período de duas semanas ou mais no futuro e se o aumento ou 
redução da quantidade para o produto afetado não exceder 20% 
(vinte por cento).

Zero chamada: onde a planta receptora tenha decidido suprimir 
quantidades de demanda zero para períodos previstos, o 
fornecedor é obrigado a continuar com o fornecimento em linha 
com programações futuras desde que as peças não tenham se 
tornado obsoletas (poderia aplicar-se a demanda não periódica, 
por ex., para procedimento DCO, JIT, JIS).

5.3 Procedimento de gerenciamento de 
estoque (aplicável ao procedimento de 
programação de Inventário Gerenciado 
pelo Fornecedor)
A ZF fornece os dados relevantes sobre as respectivas quantidades 
requeridas e estoques da ZF em forma eletrônica como dados MRP. 
Esses dados MRP, que podem cobrir um período de até doze 
meses no futuro, são atualizados regularmente pela ZF e enviados 
ao fornecedor via EDI/Web EDI. Os detalhes são apresentados em 
um acordo separado. Os dados atuais devem ser recuperados e 
processados pelo fornecedor sob sua responsabilidade exclusiva 
em cada dia de trabalho. Somente os respectivos dados MRP mais 
recentes são relevantes para as mercadorias.

Com base nos dados MRP fornecidos pela ZF, o fornecedor deve 
sob sua responsabilidade exclusiva lidar com o gerenciamento de 
estoque das mercadorias disponíveis na ZF. O estoque disponível 
deve ficar dentro dos limites de estoque acordados. Os limites de 
estoque são definidos em cobertura (quantidade de estoque 
suficiente para um determinado número mínimo e máximo de dias 
com base nas quantidades de estoque definidas para esse período, 
respectivamente) ou como números absolutos (estoque mínimo e 
máximo de Produto disponível). As partes definirão em conjunto os 
limites e coberturas de estoque.

Os dados MRP se tornam vinculativos para o fornecedor na medida 
em que o fornecedor não apresente objeções em até um dia após 
envio dos dados MRP relevantes. Uma objeção é excluída na 
medida em que a alteração de requisitos se relaciona a um período 
de um dia ou mais no futuro, exceto se o requisito do produto 
afetado aumentar em mais de 20% (vinte por cento) pela respectiva 
alteração de requisitos.
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Os dados MRP são vinculativos para a ZF na medida em que se 
relacionam a um período de um dia ou menos no futuro. 
Qualquer dado MRP que esteja excedendo esse período é 
apenas para fins de orientação e não constitui uma obrigação 
de compra da ZF.

Qualquer excedência dos limites de estoque notificados ou 
extensões de estoque é considerada uma quantidade entregue 
em excesso.

5.4 Liberações de fabricação, material e 
fornecimento

Os arranjos específicos relacionados a liberação de fabricação, 
material e fornecimento são especificados nos acordos 
correspondentes.

5.5 Requisitos mínimos em sistema de 
planejamento de fornecedor

Como um pré-requisito de relações comerciais com a ZF, os 
fornecedores são obrigados a operar um sistema PPC eletrônico 
(sistema ERP) que preencha os seguintes requisitos:

•  Processo suportado por sistema de dados da ZF como 
programação de entrega, dados de demanda/inventário, etc. 
na frequência da transmissão

•  Planejamento e monitoramento de produção baseado em TI

•  Verificações de plausibilidade de capacidades e 
disponibilidade de material

•  Comunicação em tempo hábil de demanda de 
planejamento de produção para subcontratados

•  Monitoramento de demanda (fontes de fornecimento 
internas e externas)

•  Verificação de disponibilidade dos devidos procedimentos 
de expedição

•  Processo de expedição incluindo notificação de entrega e 
ASN

•  Reserva de mercadorias em tempo hábil (mercadorias 
acabadas e semiacabadas)

5.6 Compromisso de compra
Em casos excepcionais, um completo cancelamento das 
quantidades estabelecidas nos respectivos dados MRP pode 
se tornar necessário para a ZF, mesmo na medida em que 
essas quantidades de pedidos já sejam consideradas como 
de execução obrigatória de acordo com o procedimento de 
programação acordado. O cancelamento é efetuado com o 
ajuste das quantidades estabelecidas nos dados MRP em 
zero. Em caso de desvio de outras condições no respectivo 
procedimento de programação, caso haja, o fornecedor não 
poderá ter objeção a isso. Como consideração, a ZF assume 
as seguintes obrigações:

A ZF comprará as quantidades do respectivo produto listado 
nos dados MRP para o período das programações de pedidos 
obrigatórios a partir da data de emissão do cancelamento.

A base para as obrigações acima mencionadas são os últimos 
dados MRP válidos antes do cancelamento, respectivamente.

A ZF pagará ao Fornecedor somente o seguinte: (i) o preço do 
pedido para todos os produtos acabados nas quantidades 
vinculadas, que estejam em conformidade com o pedido da 
ZF, pelos quais o fornecedor não tenha sido pago; (ii) o custo 
real plausível do Fornecedor do trabalho em processo, 
comercializável e utilizável, e as peças e materiais transferidos 
à ZF; (iii) o custo real plausível do Fornecedor de liquidação de 
reivindicações referentes a suas obrigações para com seus 
subcontratados ou subfornecedores exigidos pelo Pedido, 
desde que diretamente causado pelo cancelamento das 
quantidades, mas limitado às matérias primas/componentes 
necessariamente exigidos para fabricar as quantidades 
inequivocamente encomendadas pela ZF e então atualmente 
pendentes; (iv) qualquer custo adicional acordado entre as 
partes.

Com relação a consignação ou armazém alfandegado, favor 
consultar o Acordo de Armazém de Consignação ou o 
Acordo de Armazém Aduaneiro de Consignação
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6. Consignação e Armazém 
alfandegado

6.1 Consignação
A consignação é vinculativa para todos os fornecedores quando 
exigido pela ZF. O gerenciamento da consignação será descrito e 
acordado em detalhes em um acordo de consignação. 

6.2 Armazém alfandegado
Durante a conclusão de entregas de países terceiros deve-se 
considerar que todos os fornecedores devem usar um armazém 
alfandegado que tenha sido previamente aprovado pela ZF. A 
transação está especificada em um contrato de armazém 
alfandegado da ZF. Favor confirmar a aplicabilidade em sua 
respectiva região.



7. Embalagem e rotulagem 
de mercadorias
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Deve-se observar a "Logística da Regulamentação Geral de Embalagem, 
Proteção Ambiental" da norma ZFN 9004/1 do Grupo ZF disponível em 
www.zf.com. As regulamentações detalhadas específicas do site devem 
ser aplicadas se exigido. A ZF se reserva o direito de alterar essas regras 
de embalagens em consulta com o fornecedor.

7.1 Regulamentos de embalagem
O projeto da embalagem deve ser acordado previamente 
com a respectiva planta da ZF antes do início da produção em 
série/entrega. O fornecedor é responsável pela qualidade da 
entrega das mercadorias.

O fornecedor deve cotar usando com exatidão o tamanho do 
contêiner, o tipo e quantidade de embalagem que a ZF 
especifica. Qualquer alteração na embalagem deve ser 
acordada por escrito pela ZF.

Caso o contêiner não seja especificado pela ZF em: 

•  uma Solicitação de Cotação (RFQ)

•  um formulário de instrução de embalagem do fornecedor

•  Diretiva Global de Qualidade do Fornecedor (QD83)

•  os termos e condições da Ordem de Compra

•  um acordo existente

•  a Ordem de Compra

•  qualquer outra diretriz de embalagens

...a diretriz padrão de embalagem será aplicada.

Os contêineres manuseados manualmente são a regra. O peso da 
embalagem padrão manuseada manualmente não deve exceder 
nenhuma diretriz ergonômica especificada que possa ser fornecida 
pelo local de destino da ZF. Os contêineres serão projetados sem 
calços/espaçadores sempre que possível.

O sistema de embalagem deve conter e proteger o produto desde 
o local de origem, durante o transporte até o ponto de uso e deve 
garantir fácil manuseio no local de recebimento.

Se exigido pela ZF, todos os componentes devem ser fornecidos 
na condição de "pronto para produção", sem que nenhum 
processo adicional como lavagem ou triagem seja necessário.

Todos os materiais das embalagens devem ser recicláveis, 
reutilizáveis, ou retornáveis quando possível. O fornecedor garante 
que todas as entregas sejam feitas exclusivamente em embalagens 
limpas, secas, sem defeitos e totalmente funcionais. O fornecedor 
será responsável por remover rótulos obsoletos e separar embala-
gens danificadas.

A embalagem deve ser suficientemente forte para permitir 
utilização total de transporte (sem instruções especiais de carrega-
mento ou empilhamento).

Quando o fornecedor utilizar material de embalagem de madeira, 
ele deve observar as medidas de serviço fitossanitário e a Regula-
mentação ISPM 15 (Normas Internacionais para Medidas Fitossanitá-
rias).
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Deve-se providenciar marcação permanente e legível além de 
tratamento das embalagens de acordo com a IPPC (Convenção 
Internacional de Proteção das Plantas), norma ISPM 15.

O fornecedor, quando solicitado pela ZF, deve ser capaz de 
embalar números de peças mistos em um palete de acordo com 
os tipos de contêineres. 

Os fornecedores concordam em embalar adequadamente e 
marcar as mercadorias de acordo com os requisitos da ZF de 
modo a assegurar o custo mais baixo de transporte.

7.2 Custos de embalagem
Os custos de embalagens associados com o cumprimento das 
especificações de embalagens devem ser fornecidos como parte 
da cotação do fornecedor. Todas as cotações devem incluir um 
preço por item separado para embalagens descartáveis ou 
retornáveis. 

O fornecedor não cobrará nenhuma despesa de manuseio, 
embalagem, armazenamento, transporte (inclusive encargos, 
taxas, impostos etc.), custo de veículo ou de outro transporte 
exceto se aprovado pela ZF por escrito.

7.3 Rotulagem de embalagem
O fornecedor colocará rótulos em todas as embalagens e 
contêineres somente com rótulos/etiquetas atuais. Os 
contêineres não devem conter rótulos antigos ou externos. Os 
rótulos de rota de transporte não devem cobrir rótulos de 
expedição. O conteúdo dos rótulos/etiquetas deve ser 
coordenado com a planta da ZF e deve, se aplicável, estar em 
conformidade com a norma industrial da região.

Os rótulos devem ser afixados de modo visível e prontos para 
leitura eletrônica sem que seja necessário reordenar as unidades 
de embalagens.

A fixação dos rótulos/etiquetas deve ser feita nas sacolas, placas 
de fixação, bolsos de cartões ou outros dispositivos fornecidos 
no contêiner.



ZF

Toda expedição deve ser feita de modo normal via instruções de 
rota aprovadas pela ZF (ou seja, frete rodoviário ou marítimo 
regular, frete não especial, premium ou urgente) e em 
transportadora autorizada pela ZF, salvo determinação em 
contrário da ZF.

8.1 Condição de entrega
A ZF usa os Incoterms 2010 como base para os termos de 
expedição, e utiliza como padrão:

•  FCA Transportador Livre (local de partida)

•  DAP Entregue no local nomeado (entrega direitos não pagos)

Além disso a emenda FCA + TTOP é possível. 

Conteúdo específico do TTOP: Para todo embarque, doméstico 
ou internacional, o título e risco de perda da mercadoria são 

transferidas à ZF quando a mercadoria for entregue na condição 
especificada no pedido, no último endereço consignatário, e um 
representante autorizado da ZF tiver assinado a nota de entrega do 
fornecedor e/ou outro documento de transporte (ex. CMR – 
conhecimento).

No caso de usar o INCOTERM FCA, o Fornecedor deve entregar as 
mercadorias ZF somente ao transportador (ou outro serviço de 
entrega) comissionado pela ZF em endereço específico. O 
fornecedor não tem permissão para usar um serviço de entrega 
intermediário. Exceções somente são permitidas em casos 
justificados mediante prévio consentimento escrito da ZF.

No caso de usar INCOTERM DAP, todas as cotações devem incluir 
um preço por item separado para custos de transporte (Preço A e 
Preço B).

8. Expedição e transporte
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Fornecedor

Expedidor

Preço A Preço B Preço C

Preço do fornecedor de 
acordo com a RFQ com 
apresentação de custo 
separado por embalagem.

Custos externos para transporte e 
manuseio de acordo com os requisitos 
de logística (frequência de entrega)
Preço dependendo do Incoterms®
Incluindo encargos e taxas aduaneiras
Custos de logística até recebimento 

das mercadorias pela ZF

Custos manuseio
Custos por inventário (custos 

de armazém
+ custos de compromisso de 
capital

+ depreciação)
Custos de reclamações
Entregas fora de conformidade

Preço D = Preço A + Preço B + Preço C

Conceito do cálculo do preço A/B/C na ZF
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Em todos os casos, o fornecedor deve fornecer e/ou 
concordar com um endereço específico de coleta/ 
expedição/recebimento. Termos genéricos como "origem", 
cidade/estado, ou nome de porto sem maiores detalhes não 
são aceitáveis.

8.2 Notificação de Expedição, Provisão 
e Carregamento
A notificação de expedição ao transportador, provisão e 
carregamento das mercadorias no fornecedor são realizadas 
pelo fornecedor. Além do acordado no Incoterms® 2010, o 
fornecedor deve garantir segurança no carregamento das 
mercadorias em sua área de responsabilidade.

O fornecedor deve enviar Notificações de Envio Antecipadas 

(ASN) eletronicamente (EDI ou WebEDI) à ZF no momento da 
transferência de carga para o transportador. Os métodos 
permitidos de transmissão de ASN incluem o uso de portais 
do fornecedor da ZF com base na Internet. ASN por fac-símile 
ou e-mail não será aceito. Por ocasião da coleta, o Fornecedor 
deve permitir que o motorista da transportadora autorizada 
verifique a quantidade de embalagens em relação à 
quantidade programada.

8.3 Armazenamento para peças de 
produção
A ZF determinará caso a caso se a ZF ou o fornecedor será 
responsável por fornecer operações de consolidação em 
países de origem e/ou operações de 
desconsolidação/armazém em países de destino.

8.4 Instruções de encaminhamento, 
documentos de transporte e 
notificações
O fornecedor deve entregar para cada embarque o 
documento de nota de entrega ao transportador. As 
instruções regionais de encaminhamento da ZF regional, bem 
como qualquer instrução específica de encaminhamento, são 
vinculativas. A ZF se reserva o direito de alterar essas instruções 
de encaminhamento ou de complementá-las. As instruções 
de encaminhamento estão disponíveis em www.zf.com.

8.5 Fatura do fornecedor
Salvo determinação em contrário do local de destino da ZF, o 
fornecedor deve providenciar três cópias de fatura para cada 
expedição com assinaturas eletrônicas ou cópias digitalizadas 
eletronicamente e apresentar (conforme aplicável)

1. O número da Ordem de Compra, Modificação de Pedido 

ou número de liberação e número da fatura do fornecedor

2. Nome do fornecedor, endereço e número de fornecedor (e número 
de registro/inscrição de importador, se o fornecedor for responsável 
por qualquer desembaraço de importação)

3. O número do conhecimento de embarque (se conhecido por 
ocasião da expedição)

4. O nome e endereço da parte responsável por desembaraço 
aduaneiro

5. Nome, endereço, número de telefone e endereço de e-mail do 
consignatário final

6. Data de expedição

7. Descrição detalhada de cada Mercadoria (incluindo número de peça 
da ZF; algumas mercadorias requerem descrições detalhadas 
incluindo também o nome da indústria, grau, qualidade, marcas, 
números e símbolos; o Fornecedor deve incluir na fatura informação 
que tenha influência direta na classificação apropriada no país de 
importação)

8. Quantidades, pesos e unidades de medida de cada Mercadoria (por 
ex., litros, galões, quilogramas)

9. Número de caixas/contêineres em remessa

10. Preço de compra na moeda de compra ou valor de cada Mercadoria 
(em alguns casos pode ser necessária fatura para declarar "Valor 
para fins alfandegários apenas" se nenhuma transação de venda 
subjacente)

11. Tipo de moeda

12. Todos os encargos sobre mercadorias por itens separados por 
nome/categoria e quantidade, incluindo frete

13. Todos os abatimentos, restituições, prêmios, separados em itens, 
permitidos em exportação/remessa

14. País de origem (onde fabricado ou produzido) para cada número de 
peça

15. Número de classificação tarifária (HTS, Taric etc.) para cada 
Mercadoria no país de importação (para remessas entre fronteiras)

16. Incoterm® mais Endereço de Entrega Específico (determina quem 
paga custos de embalagem, expedição, transporte, taxas de 
corretagem, encargos de importação, taxa de valor agregado e 
outras taxas)

17. Declaração de autenticidade

18. Nome e endereço do fabricante (se for diferente do fornecedor)

19. Nome e endereço do consolidador (se conhecido na ocasião da 
remessa)

20. Afirmação ou declaração de qualquer programa de comércio 
aplicável

21. Indicação se o fornecedor tiver algum Status de Exportador 
Aprovado aplicável

22. Em caso de frete premium: Número PTA



Fatura do fornecedor e todos os anexos aplicáveis devem estar 
em idioma e formato apropriados para o país de destino e incluir 
o acima mencionado. As marcações em cada pacote e 
identificação das mercadorias nas guias de embalagens, 
conhecimentos de embarque e faturas devem ser suficientes 
para permitir que a ZF identifique com facilidade as mercadorias 
compradas.

Para transporte controlado pelo fornecedor, o fornecedor e/ou 
transportadora do fornecedor deve fornecer os custos de 
logística à ZF e/ou corretores aduaneiros da ZF para permitir que 
a ZF rastreie separadamente o preço por peça e para permitir 
possíveis deduções de frete na ocasião da importação.

8.6 Transporte de materiais perigosos

Para embarques que tenham materiais perigosos e/ou restritos, o 
fornecedor deve prontamente fornecer à ZF mediante solicitação:

•  uma lista de todos os ingredientes potencialmente perigosos 
nas mercadorias,

•  a quantidade de todos os tais ingredientes, e

•  as informações referentes a quaisquer alterações ou adições 
nos tais ingredientes.

O fornecedor concorda em fornecer à ZF antes de enviar as 
mercadorias, aviso suficiente e notificação em escrito (inclusive 
rótulos apropriados nas mercadorias, contêineres e embalagens) 
de qualquer material perigoso que seja um ingrediente ou uma 
parte de qualquer das mercadorias, juntamente com as 
instruções de manuseio especial necessárias para avisar as 
transportadoras envolvidas, a ZF e seus respectivos funcionários 
sobre como exercer a medida de cuidado e precaução que 
melhor evitará lesões corporais ou danos a propriedade no 
manuseio, transporte, processamento, uso ou descarte das 
mercadorias, contêineres e embalagens enviados à ZF. O 
fornecedor deve cumprir todas as leis e regulamentações 
federais, estaduais, locais e estrangeiras aplicáveis referentes a 
rótulos de produto e etiquetas de aviso. Se as mercadorias forem 
enviadas pelo fornecedor a destinos europeus, antes das 
remessas serem feitas, o fornecedor deve notificar a ZF quanto a 
"Classificação de Mercadorias Perigosas" como exigido pelo 
Acordo Europeu referente a "Transporte Internacional de 
Mercadorias Perigosas".
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9.1 Alfândega/Comércio exterior
A ZF é obrigada a fazer afirmações confiáveis a seus clientes 
com relação ao país de origem, bem como a situação 
preferencial legal, e o número tarifário da Alfândega das 
mercadorias entregues.

A designação do país de origem comercial bem como o 
número tarifário da Alfândega das mercadorias entregues à ZF 
são exigidos por fornecedor.

Mediante solicitação da ZF, a origem comercial deve ser 
verificada com certificados de origem aplicáveis. A situação 
preferencial legal de mercadorias que foram entregues à ZF 
deve ser substanciada pela submissão de documentos de 
preferência adequados no momento oportuno.

O tipo de documento de preferência devido em cada caso 
depende dos acordos preferenciais em vigor.

9.2 Requisitos de Documentação
O fornecedor deverá notificar prontamente a ZF por escrito 
sobre a origem do material ou componentes usados pelo 
fornecedor preenchendo um pedido para mercadorias que 
são entregues à ZF e, se for o caso, quaisquer encargos e taxas 
incluídos no preço de compra das mercadorias. Além disso, o 
fornecedor deve, por sua conta e de modo oportuno, 
fornecer toda documentação em escrito e registros de 
transação eletrônica relacionados às mercadorias, ferramental 
e/ou equipamento sendo comprado que seja razoavelmente 
necessário à ZF para completar quaisquer obrigações 
aduaneiras ou outros requisitos de agências governamentais 
aplicáveis da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA 
("SEC") e outras regras aplicáveis, como estabelecido ou 
modificado de tempos em tempos. Tais obrigações podem 
incluir, entre outros:

•  registros de segurança de importador/exportador,

•  requisitos de marcação de origem, rotulagem ou conteúdo

•  certificações globais de programa comercial,

•  relatórios de conteúdo local ou através de requisitos de 
conhecimento de embarque,

•  a reivindicação de taxas tarifárias preferenciais ou outra liberação 
de encargos no momento da entrada de mercadorias, 
ferramental e equipamentos elegíveis sob regimes de preferência 
comercial aplicáveis, e/ou

•  todos os arranjos necessários para que as mercadorias, 
ferramental ou equipamentos sejam incluídos em qualquer 
diferimento de obrigação aplicável, liberação de aperfeiçoamento 
ativo, programas de zona de comércio livre ou relatório 
interestadual do país de importação.

Além disso, com relação às regras e regulamentações da SEC, essas 
obrigações poderão incluir, entre outros, certificações relacionadas a:

•  o país de origem de tântalo, estanho, tungstênio, ouro ou outros 
minerais que possam ser designados no futuro pelo Secretário de 
estado dos EUA (coletivamente chamados de “minerais de 
conflito”) que estejam incluídos em qualquer mercadoria,

•  se algum mineral de conflito é necessário para a funcionalidade 
ou produção de qualquer das mercadorias,

•  se algum mineral de conflito incluído nas mercadorias vier de 
reciclador ou fornecedor de sucata,

•  a identidade do fornecedor de fundições ou o uso de seus 
fornecedores para fornecer as mercadorias,

9. Importação e exportação



 

9.5 Licenças de importação/Exportação
O fornecedor informará à ZF se a importação ou exportação das 
mercadorias exigir uma licença de importação ou exportação, 
ou se as mercadorias estiverem sujeitas a qualquer controle 
aplicável de exportação ou reexportação. O fornecedor ajudará 
a ZF a obter qualquer licença necessária quando essa licença, 
segundo os termos do contrato ou requisitos regulamentares 
aplicáveis, tiver a responsabilidade de obtenção da ZF. O 
fornecedor fornecerá à ZF e à agência governamental apropria-
da a documentação necessária para determinar a admissibilida-
de e o efeito da entrada de mercadorias no país no qual as 
mercadorias são entregues à ZF. O fornecedor garante que a 
documentação e informação referente a importação ou 
exportação das mercadorias fornecidas à ZF são completas, 
verdadeiras e corretas em todos os aspectos e que todas as 
vendas cobertas por um pedido serão feitas pelo menos pelo 
valor justo segundo as leis antidumping dos países para onde as 
mercadorias são exportadas. O fornecedor é responsável por 
qualquer informação incorreta ou intempestiva fornecida pelo 
fornecedor, expedidor do fornecedor ou corretor aduaneiro ou 
por qualquer não conformidade com as regulamentações 
governamentais ou aduaneiras pelo fornecedor que resulte em 
multas, penalidades, danos e/ou obrigações adicionais para a 
ZF devido a erro ou fornecimento intempestivo do fornecedor 
de documentação ou informação.

9.6 Liberação alfandegária
Todas as mercadorias tributáveis são principalmente declaradas 
pela ZF apenas ou por um representante que seja autorizado 
pela ZF. 

Quaisquer condições suplementares ou desviantes acordadas 
com relação ao tema entre as partes permanecem inalteradas.

•  Coleta do fornecedor das informações acima de seus 
subfornecedores,

•  Processo do fornecedor em relação ao fornecimento de 
certificados anteriores e dos esforços de devida diligência, 
e/ou

•  as políticas do fornecedor em relação ao abastecimento de 
minerais de conflito da República Democrática do Congo e 
seus países adjacentes (coletivamente, os "Países Cobertos") 
e/ou de fundições validadas por um terceiro independente 
para não fornecerem minerais de conflito de minas 
localizadas nos Países Cobertos com conflitos na região.

Além disso, se a ZF se tornar obrigada, com relação a qualquer 
de seus produtos contendo as mercadorias, a deixar de obter 
qualquer dos minerais de conflito de minas localizadas nos 
Países Incluídos que estejam apoiando conflito na região, o 
fornecedor deixará da mesma forma de obter os tais minerais 
de conflito das tais minas com relação às mercadorias. O 
fornecedor providenciará documentação relacionada a 
comércio (ou seja, certificados de origem preferencial, depoi-
mentos do fabricante, declarações de longo prazo do fornece-
dor, etc.) nos prazos solicitados pela ZF e reterá e disponibilizará 
à ZF mediante solicitação a documentação relacionada a 
comércio e outra documentação anexa de apoio de acordo 
com qualquer requisito aplicável de retenção de documento ou 
de regulamentação de auditoria. Além disso, o fornecedor 
incluirá a documentação relacionada a comércio aplicável a 
cada remessa.

9.3 Restituição de taxas alfandegárias
Os direitos e benefícios de qualquer restituição de taxas 
alfandegárias, inclusive direitos desenvolvidos por substituição 
e direitos que possam ser adquiridos de fornecedores de 
fornecedores, créditos de exportação e outros direitos associa-
dos a qualquer programa governamental de incentivo comer-
cial, desde que transferível para a ZF, são propriedade da ZF. O 
fornecedor, por sua conta, fornecerá toda documentação e 
informação e tomará as medidas necessárias para restituição de 
quaisquer encargos, taxas ou impostos pagos e para receber 
créditos de exportação do governo do país de origem após 
exportação das mercadorias do tal país.

9.4 Encargos, taxas de importação e corretagem
A responsabilidade por obrigações aduaneiras, taxas de 
importação, honorários de corretagem, custos de desembaraço 
aduaneiro e outras taxas do governo será determinada de 
acordo com os Incoterms® e com as instruções de rota e 
remessa declaradas no pedido. Se a ZF for responsável pelas 
obrigações aduaneiras, será responsável pelas taxas normais de 
obrigações somente. O fornecedor será responsável por todas 
as outras obrigações, inclusive obrigações especiais e honorá-
rios governamentais incluindo, entre outros, marcação, 
obrigações antidumping e obrigações compensatórias, desde 
que permitido pela legislação do país de importação. O 
fornecedor será responsável por qualquer taxa de rotatividade 
de documento ou outros encargos subordinados para a ZF de 
despachante de carga do fornecedor.
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10.1 Medições de confiabilidade de entrega

 

    

Mais informação: www.zf.com “EDI Guidelines”

Diretiva de Logística Global17

10. Avaliação e desenvolvi-
mento de fornecedor

A fim de controlar o nível de serviço de fornecimento e para 
poder tomar medidas com relação ao desempenho logístico do 
fornecedor, a ZF pode mensurar a confiabilidade de entrega do 
fornecedor e comunicá-la ao fornecedor.
O fornecedor e a ZF devem entrar em acordo de meta com 
relação à confiabilidade de entrega de cada ano.

No processo de medições de confiabilidade de entrega as 
seguintes tolerâncias para as avaliações são consideradas para os 
diferentes processos de programação:

Procedimento 
de programação

Tolerância 
de quantidade

Tolerância 
de data

Frequência de 
medição

Pedido único

Chamada de entrega

KANBAN

JIT/JIS

VMI

Chamdada de entrega com Consignação

+/- 10 %

+/- 10 %

+/- 0 %

+/- 0 %

Quantidade de estoque disponível/Faixa de cobertura dentro de limites definidos

+/- 10 %

+/- 1 dia

+/- 1 dia

Tempo de substituição definido (específico da planta) 
+ 0 dias (horas)

+/- 0 dias (horas)

Janela de entrega acordada

Cada recebimento de mercadoria

Cada recebimento de mercadoria

Cada recebimento de mercadoria

Cada recebimento de mercadoria

Todo dia útil

Cada recebimento de mercadoria

Nota: Esta é puramente uma tolerância de medida e aplicável 
apenas para fins de medição de confiabilidade de entrega. Nada 
aqui deve liberar o fornecedor de suas obrigações para entregar 
as mercadorias no devido prazo e de acordo com o pedido. O 
fornecedor deve entregar as quantidades e nas datas exatas 
dadas pela ZF: remessas em excesso, inferiores, antecipadas ou 
atrasadas não são permitidas.
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Fórmula de cálculo: 

Desempenho de entrega em % 
=

Desempenho de entrega = 100% 
 As tolerâncias de prazo e quantidade foram cumpridas
Desempenho de entrega = 0%

 As tolerâncias de prazo e/ou quantidade não foram cumpridas

Número de recebimentos corretos no intervalo de 
avaliação

Número de recebimentos totais no intervalo de 
avaliação

Um recebimento de mercadoria pode ser avaliado em 0% ou 
100% apenas por número de item:

O resultado das medições de confiabilidade de entrega será 
comunicado ao fornecedor através da ferramenta “SupplyOn 
Performance Monitor”. O fornecedor deve cuidar que os 
resultados de medição estejam prontamente disponíveis para a 
área funcional responsável e que sejam analisados.

Se houver desenvolvimentos indesejáveis na confiabilidade de 
entrega, o fornecedor deve definir contramedidas/planos de 
ação e realizá-los imediatamente para trazer o resultado de 
confiabilidade de entrega de volta ao valor alvo. Níveis continua-
dos de desempenho insatisfatório colocarão o fornecedor em 
risco para consideração de negócios futuros.

10.2 Avaliação do fornecedor
A avaliação de fornecedor é conduzida regulamente na ZF. A 
avaliação na área de logística compreende o índice de confiabili-
dade de entrega (fato concreto) e a avaliação dos seguintes 
critérios (dados qualitativos):

• confiabilidade

• flexibilidade

• comunicação proativa

• competência

• acessibilidade

• gerenciamento interno de crise

10.3 Auditoria do fornecedor
Para uma avaliação de sistema holística de fornecedor e para 
desenvolver a qualidade de Cadeia de Fornecimento, a ZF 
executa uma auditoria padrão de logística GMMOG/LE se 
necessário (Editor: ODETTE – a versão usada pela ZF deve ser 
anotada). O formato padronizado pode ser obtido através de 
AIAG, VDA ou Odette. Os fornecedores devem apresentar a 
versão da auditoria em inglês. Caso o fornecedor também tenha 
conduzido a auditoria em um idioma diferente ou caso o texto 
em outro idioma possa levar a interpretação diferente das 
questões de auditoria, o texto da versão em inglês será aplicado.

No primeiro estágio, esta auditoria inclui uma auto avaliação pelo 
fornecedor. No próximo estágio, uma avaliação no local do 
fornecedor é executada caso haja circunstâncias implausíveis ou 
baixo desempenho logístico. Para novos fornecedores é obrigató-
ria uma auditoria GMMOG/LE em dois estágios.

Caso haja questões avaliadas com N/A, o fornecedor deve obter 
aprovação da ZF para as respostas N/A. Os fornecedores devem 
usar as respostas N/A com moderação.

A ZF se reserva o direito de executar uma auditoria no local do 
fornecedor a qualquer momento. Os documentos de auditoria 
devem ser obtidos pelo fornecedor.

O novo fornecedor deve apresentar a auditoria antes do SOP 
(início da produção) caso o período de submissão já tenha 
passado.



10.4 Academia do fornecedor
Para novos fornecedores é obrigatório o seminário "Discover ZF". 
Nesse seminário, os fornecedores podem se familiarizar com as 
expectativas, requisitos e diretrizes da ZF nas áreas de compras/-
gerenciamento de fornecedor, logística, qualidade e Sistema de 
Produção ZF.

10.5 Modelo de escalada
Se forem detectados problemas de desempenho em um 
fornecedor por um longo período de tempo repetidamente, 
ocorre o seguinte processo de escalada.

Os níveis de escalada são usados de forma similar às dificuldades 
nas auditorias de desempenho GMMOG ou à implementação de 
requisitos de GMMOG.

Nível de escalação 1

EL1

Responsável:
• Qualidade da Planta 

ou Logística da Planta

Acionadores típicos:
• 

Critérios de SAÍDA:
• Critérios de saída EL1 são alcançados

Nível de escalação 2

EL2

Responsável:
• 

• 

Acionadores típicos:
• Em EL1 >6 meses

• Critérios de saída EL1 não alcançados

Critérios de SAÍDA:
• Critérios de saída EL2 são alcançados

Nível de escalação 3

EL3

Responsável:
• Chefe de Commodity Cluster

Acionadores típicos:
• Em EL2 >3 meses

• Critérios de saída EL2 não alcançados

Critérios de SAÍDA:
• 

• Critérios de saída
EL3 são alcançados

Desempenho de qualidade
ou entrega abaixo da 
meta >3 meses

Gerenciamento de
Fornecedor Divisional ou

Gerenciamento de Cadeia
de Fornecimento Divisional

Cumprir os requisitos de
Reunião da Alta Administração
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11. Conceito de emergência

Para garantir a continuidade do fornecimento de mercadorias, a 
ZF requer que cada fornecedor tenha um sistema de gerencia-
mento de crise que consista de sistema de alerta antecipado e 
um plano de contingência detalhado.

Se ocorrerem interrupções na cadeia de processo no fornecedor 
ou seus subfornecedores que possam comprometer os prazos 
planejados pela ZF, o fornecedor deve informar a ZF imediata-
mente. Além disso, deve ser indicado um contato competente 
para essa situação de emergência que deve estar sempre 
disponível.

O fornecedor deve prevenir qualquer risco possível de desabas-
tecimento à ZF ao longo de toda a cadeia de fornecimento. Os 
planos de contingência do fornecedor devem identificar riscos ao 
fornecimento de mercadorias à ZF e planos de ação para mitigar 
o risco (turnos extra, locais alternativos de fabricação, proteção 
de inventário, planos de recuperação de desastre, etc.).

Esse plano de contingência deve ser comunicado à ZF e incluir, 
no mínimo, os seguintes critérios:

• Causas possíveis de problemas de fornecimento

• Falha máxima esperada na entrega (quantidade)

• Ações de remediação e responsabilidades

• Quantidades e cronogramas de fornecimentos de emergência

• Data/hora para retomar operação normal

O fornecedor deve revisar e atualizar regularmente cada plano 
de contingência. A ZF se reserva o direito de verificar o conceito 
de contingência com o fornecedor.

O direito da ZF de reivindicar compensação financeira em casos 
individuais permanece inalterado pelas regulamentações acima.
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Fornecimentos excessivos
Se o fornecedor entregar mais do que a quantidade devida acordada 
ou se entregar antecipadamente  (sendo ambos os casos fornecimento 
excessivo), a ZF poderá recusar-se a aceitar a entrega. A ZF poderá 
devolver as mercadorias entregues em excesso ao fornecedor às custas 
do fornecedor. Além disso, em cada caso de excesso de entrega, a ZF 
poderá exigir reembolso das despesas para cada posição afetada.

Nenhuma entrega parcial
Entregas parciais não são permitidas sem aprovação da respectiva 
planta da ZF. Sem aprovação da ZF, a ZF poderá devolver a entrega 
parcial ao fornecedor às custas do fornecedor. Além disso, em cada 
caso de entrega parcial, a ZF poderá exigir reembolso das despesas 
para cada posição afetada. A ZF se reserva o direito de exigir que o 
Fornecedor pague qualquer diferença em custos de frete associados 
às entregas parciais.

Sem renúncia
A aceitação incondicional de entregas atrasadas, parciais ou em 
excesso não inclui renúncia às reivindicações de compensação 
devidas à ZF por causa da entrega em atraso.

Regulamentações Gerais
Se a produção da ZF e/ou do cliente for interrompida por falha do 
fornecedor em entregar as mercadorias e/ou por falha em fornecer a 
remessa completa, precisa e no tempo previsto ou a papelada 
aduaneira segundo os termos do contrato, todos os custos que 
forem incorridos pela ZF e/ou seus clientes serão de responsabi-
lidade exclusiva do fornecedor.

Custos de transporte ou de transporte extra causados pelo fornece-
dor para devolução de material devido a questões relacionadas ao 
fornecedor devem ser pagos pelo fornecedor. Os custos de 
transporte extra da ZF para os clientes da ZF causados pelo fornece-
dor devem ser pagos pelo fornecedor.

Os custos de transporte excedentes incorridos como resultado do 
uso de transportadoras incorretas serão debitados da conta do 
fornecedor.

Em caso de não conformidade com esta Diretiva de Logística, a 
ZF se reserva o direito de exigir compensação do fornecedor e 
de colocar o fornecedor em risco para negócios futuros, 
especialmente em caso de:

• entrega parcial, em excesso, atrasada / adiantada sem 
aprovação da ZF,

• desvios entre a quantidade da entrega real e a quantidade 
de entrega declarada na nota de entrega,

• mensagens de EDI em falta ou incorretas,

• ASN’s em falta ou atrasados

• notas de entrega em falta ou incorretas

• falha em cumprir com as embalagens acordadas

• rotulagem incorreta das embalagens,

• entrega em contêineres/embalagens danificadas ou sujas,

• entrega de mercadorias sujas ou ligeiramente enferrujadas,

• mercadorias misturadas entregues em contêineres,

• falta de documentos aduaneiros,

• falta de certificados ou certificados de testes ou relatório de 
teste de amostra inicial, ou

• se medidas especiais se tornarem necessárias no decorrer 
da impossibilidade de fornecer no prazo

12. Não conformidade e 
consequências
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