PROTOCOLO LOGÍSTICO – ZF AMÉRICA DO SUL (rev.5)
O presente Protocolo Logístico determina os termos e condições gerais logísticas de entrega entre o fornecedor
selecionado pela ZF e/ou ZF TRW, denominado simplesmente “FORNECEDOR”, relativo ao fornecimento de
peças, componentes ou matéria-prima (“COMPONENTES”) à:
ZF DO BRASIL LTDA., doravante denominada simplesmente “ZF”, localizada à:
• Planta Sorocaba 1- Avenida Conde Zeppelin, 1935 | Bairro do Éden | CEP 18103-905 | cidade de Sorocaba-SP |
CNPJ 59.280.685/0001-10 | Inscrição Estadual: 669.095.770-111
• Planta Sorocaba 2- Rua Dr. Jürgen Ulderup, 541 | Bairro do Éden | CEP 18103-017 | cidade de Sorocaba-SP |
CNPJ 59.280.685/0008-96 | Inscrição Estadual: 669.367.691-114
• Planta São Bernardo – Avenida Piraporinha, 1000 | Jordanópolis | CEP 09891-901 | cidade de São Bernardo do
Campo-SP | CNPJ 59.280.685/0002-09| Inscrição Estadual: 635.000.420-113
• Planta Araraquara – Rua Sachs, 555 | Jd. Tamoio | CEP 14808-080 | cidade de Araraquara-SP | CNPJ
59.280.685/0004-62 | Inscrição Estadual: 181.122.413-114,
e
TRW AUTOMOTIVE LTDA., doravante denominada simplesmente “ZF TRW”, localizada à:
• Planta Limeira 1 - Via Anhanguera, KM 147 | Bairro dos Pires | CEP 13486-915 | cidade de Limeira-SP | CNPJ
60.857.349/0001-76 | Inscrição Estadual: 417.011.937-113
• Planta Limeira 2 - Via Anhanguera, KM 147 PAV. A | Bairro dos Pires | CEP 13486-915 | cidade de Limeira-SP |
CNPJ 60.857.349/0012-29 | Inscrição Estadual: 417.246.368-118
• Planta Limeira 3 - Via Anhanguera, KM 147 PAV. B | Bairro dos Pires | CEP 13486-915 | cidade de Limeira-SP |
CNPJ 60.857.349/ 0016-52 | Inscrição Estadual: 417.164.316-111
• Planta Engenheiro Coelho - Rodovia SP 332, KM 164 | Bairro Guaiquica | CEP 13165-000 | cidade de
Engenheiro Coelho-SP | CNPJ 60.857.349/0011-48 | Inscrição Estadual: 745.000.326-114
Para fins deste Protocolo Logístico, as empresas ZF e/ou ZF TRW serão denominadas simplesmente
“CONTRATANTE”.
O objetivo deste Protocolo é determinar os modos gerais de funcionamento dos abastecimentos de
COMPONENTES à CONTRATANTE, bem como estabelecer a forma de acompanhamento dos fluxos estabelecidos
neste Protocolo.
Este documento deve ser considerado como uma ferramenta de progresso contínuo para todos os parceiros e
deve evoluir sempre em função do processo logístico.
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A relação entre o FORNECEDOR e a CONTRATANTE deve ser transparente e sempre objetivando um trabalho em
conjunto para realização de ações preventivas e corretivas, ações estas necessárias para a melhoria contínua dos
processos logísticos.
Os contatos logísticos do FORNECEDOR e sua hierarquia devem estar disponíveis à CONTRATANTE e ser
atualizados sempre que necessário. Os contatos da CONTRATANTE encontram-se disponível no Anexo I.
O idioma oficial da CONTRATANTE é o Português para fornecedores nacionais e Inglês para fornecedores
internacionais.
Este Protocolo tem validade por prazo indeterminado, permanecendo em vigor enquanto o FORNECEDOR
realizar fornecimento de COMPONENTES à CONTRATANTE, bem como poderá ser revisto a qualquer momento
pela CONTRATANTE, mediante simples comunicação ao FORNECEDOR.
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A – PROGRAMAÇÃO (Cronograma de entrega ou QEP)
A CONTRATANTE informará ao FORNECEDOR, por meio de documentação eletrônica (EDI ou WebEDI), a
estimativa de compra de COMPONENTES por Cronograma de entrega, denominado QEP (Quadro de Entrega
Parcelada) ou KANBAN, que estabelecerá uma estimativa de compra de 6 (seis) meses futuros, a fim do
FORNECEDOR programar sua produção (como exceção a planta 7902 de São Bernardo fornecerá estimativa de
compra de 3 (três) meses futuros), não devendo tal programação ser tratada, em nenhuma hipótese, como
promessa ou garantia de aquisição de COMPONENTES pela CONTRATANTE.
1. Alterações de programa
A CONTRATANTE poderá alterar o item, a quantidade e data de entrega dos COMPONENTES previstas no
Cronograma de entrega ou QEP enviado ao FORNECEDOR, para mais ou para menos, a qualquer momento,
através do envio de novo Cronograma de Entrega ou QEP.
2. Frequência de envio programação
O Cronograma de entrega ou QEP será enviado de acordo com a frequência determinada abaixo, salvo exceções:
Unidade
ZF Sorocaba 1
ZF Sorocaba 2
ZF São Bernardo
ZF São Bernardo (7902)
ZF Araraquara
ZF TRW

Período
Semanalmente
Semanalmente
Semanalmente
Mensalmente
2x / mês
Semanalmente

Data
Segunda-feira
Quinta-feira
1ª quinzena / 2ª quinzena
Segunda-feira

O KANBAN será enviado de acordo com a frequência determinada abaixo: (salvo exceções)
Unidade
ZF Sorocaba 1
ZF Sorocaba 2
ZF São Bernardo
ZF Araraquara
ZF TRW

Frequência
Diariamente
Não aplicável
Vide observações abaixo
Vide observações abaixo
Diariamente ou conforme negociado entre as partes, vide observações abaixo
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Aplicável somente plantas ZF São Bernardo e Araraquara:
Solicitações: Diariamente o FORNECEDOR recebe 04 (Quatro) solicitações KANBAN, às 9:00h – 12:00h – 15:00h 23:00h, inclusive sábados, domingos e feriados. (ZF do Brasil Ltda - Solic. KB - NOME DO FORNECEDOR)
Solicitados/pendentes: Toda segunda feira o FORNECEDOR recebe uma posição do sistema KANBAN,
relacionando todos os itens solicitados/pendentes, o FORNECEDOR deve acompanhar e qualquer divergência deve
comunicar. (ZF do Brasil Ltda - Posição Solic. KB - NOME DO FORNECEDOR)
Atrasos: Sempre que existirem atrasos nos itens KANBAN o FORNECEDOR recebe um aviso e deve informar prazo
de entrega para os itens relacionados. (ZF do Brasil Ltda - Solic. KB Atraso - NOME DO FORNECEDOR)
Caso o FORNECEDOR não receba essas mensagens, o mesmo deverá comunicar a ZF.
Aplicável somente plantas ZF TRW:
A ZF TRW solicita envio dos componentes por meio da ferramenta KANBAN (del JIT) com um dia de previsão.
3. Datas de entrega
A data expressa no Cronograma de entrega ou QEP representa a data de entrega dos COMPONENTES na planta
da CONTRATANTE. O tempo de trânsito ou paradas em pontos intermediários como armazéns de
transportadoras deve ser considerado a fim de garantir a data de entrega conforme especificado no cronograma
de entrega na planta da CONTRATANTE.
4. Estoque de Segurança
Com base na demanda informada no Cronograma de entrega ou QEP, o FORNECEDOR deverá manter estoque de
segurança para cobertura de 03 (três) dias (sugestão CONTRATANTE), sendo o FORNECEDOR responsável por
atualizar constantemente essa informação. Esse estoque de segurança permite ao FORNECEDOR atender as
oscilações de mercado. A CONTRATANTE não se responsabiliza por eventuais prejuízos sofridos pelo
FORNECEDOR em caso deste manter em estoque quantidade superior ao recomendado de 03 (três) dias.
5. Restrições de entrega
Para evitar falhas no abastecimento, com consequente impacto no desempenho de entrega do FORNECEDOR,
este deverá analisar 100% do Cronograma de entrega ou QEP recebido e, no caso de eventuais restrições ou
discordâncias, o FORNECEDOR deverá contestar de maneira formal (via e-mail) em até 48 horas (2 dias úteis)
após o recebimento do mesmo, descrevendo eventuais restrições e ações que serão necessárias para atender tais
variações.
O silêncio do FORNECEDOR será entendido como concordância com as quantidades e datas informadas no último
Cronograma de Entrega ou QEP enviado, estando o FORNECEDOR obrigado a observar rigorosamente as datas de
entrega e as quantidades de COMPONENTES estabelecidas no último Cronograma de entrega ou QEP.
Em caso de algum problema que coloque em risco o abastecimento, a CONTRATANTE deve ser comunicada em
até 24 horas, para uma análise e solução conjunta.
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6. Pedido de entrega excepcional
Em decorrência da exigência de flexibilidade pelos clientes da CONTRATANTE, esta poderá requisitar alterações
adicionais (além daqueles previstos no Cronograma de entrega ou QEP). Neste caso, o FORNECEDOR tem até 48
horas para contestar de maneira formal (via e-mail). O silêncio do FORNECEDOR será entendido como
concordância.
7. Descontinuidade de componente
Em caso de término da aquisição de algum COMPONENTE por este não ser mais necessário, a CONTRATANTE
comunicará o FORNECEDOR com aviso prévio de, no mínimo, 60 (sessenta) dias e durante este período a
quantidade de COMPONENTES informada no Cronograma de Entrega ou no QEP não será alterada pela
CONTRATANTE. Havendo necessidade de ajuste será negociado entre as partes.
Caso o FORNECEDOR possua estoque destes COMPONENTES que supere o volume que a CONTRATANTE irá
adquirir e informado no último Cronograma de Entrega ou QEP, deverá informar à CONTRATANTE, em até 7
(sete) dias da comunicação da descontinuidade de COMPONENTE, a quantidade de COMPONENTE em produção
(interna ou em terceiros) e em estoque, a fim de que a CONTRATANTE possa analisar a possibilidade de aquisição
dos mesmos. Passado esse período, a CONTRATANTE não analisará mais a possibilidade de aquisição de eventual
estoque do FORNECEDOR, independente de lotes mínimos de produção ou condições adversas inerentes aos
processos produtivos de cada especialidade.
Em casos de comunicação de descontinuidade sem prévio aviso pela CONTRATANTE, a mesma se compromete a
absorver o volume que estava programado nos primeiros 60 dias do último Cronograma de entrega ou QEP
enviado.
Na hipótese de descontinuidade de todos os COMPONENTES fornecidos pelo FORNECEDOR, aplicar-se-á a regra
de rescisão prevista nas Condições Gerais de Fornecimento registrado sob o nº 181.285 no 2º Registro de Títulos
e Documentos de Sorocaba/SP ou no Contrato de Fornecimento assinado entre as partes, este último se houver.
8. NF-e e arquivo .xml
A Nota Fiscal eletrônica e o arquivo .xml deverão ser enviados para os e-mails conforme abaixo:
Plantas ZF: nfe@zf.com
Planta ZF TRW Engenheiro Coelho: nfe.engcoelho@zf.com
Plantas ZF TRW Limeira e CDA: nfe.limeira@zf.com
A falta do arquivo .xml pode implicar na recusa do recebimento da mercadoria.
Toda NF-e enviada a CONTRATANTE, deve conter no mínimo, as seguintes informações:






Código do item da ZF ou ZF TRW
Programa de Remessa ou Pedido de compras
Unidade de medida igual ao mencionado no pedido de compras
Site destino (planta)
Modalidade de Entrega Kanban (K)/Evento (E) (aplicável somente para ZF São Bernardo e Araraquara)
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Observação: As NF-e devem ser separadas por planta específica.
Exclusivo para a planta ZF São Bernardo:
Os fornecedores de Aço (bobinas e fardos) e os fornecedores de peças fundidas devem faturar 1 item por NF-e.

B – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE ENTREGA
A CONTRATANTE periodicamente avaliará o desempenho de seu FORNECEDOR.
A nota de desempenho de entrega obtida pelo FORNECEDOR poderá ser um fator para eventuais expansões ou
até mesmo encerramento do fornecimento com o FORNECEDOR.
É de interesse de ambas as partes aprimorar continuamente o processo de entrega dos materiais para a
produção.
1. Método de avaliação aplicável para plantas ZF:
As plantas ZF utilizam uma ferramenta do sistema SAP, denominada Bensberg, e serão avaliados os seguintes
critérios:
Cada entrada de material é classificada como 0% ou 100%. Se a entrega estiver dentro das tolerâncias permitidas
para tempo e quantidades (indicadas no quadro abaixo) tal entrega será avaliada como 100%. Se a entrega
estiver fora dos limites de tolerância, será avaliada como 0%.
A ferramenta de avaliação é adaptada de acordo com condições de entrega acordadas com cada FORNECEDOR.

Entrega direta (FORNECEDOR é
responsável pelo transporte até a
ZF)
Entrega via centro de consolidação
de cargas
Kanban
Milk run / JIT
VMI
(estoque consignado)

Tolerância para
Quantidade

Tolerância para data de entrega
(em relação à data mencionada no QEP)

+/- 10%

+/- 1 dia

Não há tolerância
(0 dias)
Não há tolerância
Não há tolerância
(= 0%)
(0 dias)
Não há tolerância
Não há tolerância
(= 0%)
(0 dias)
Avaliação dentro dos limites
mínimos / máximos
+/- 10%

Fórmula:
Eficiência de entregas (medida em %) = Soma das avaliações individuais de cada entrada dentro do período
escolhido
Número de entradas de material no período
(uma entrada = um part number em cada NF)
7/15

Com base no resultado obtido com a aplicação da fórmula acima, será atribuído ao FORNECEDOR uma nota,
observando o quadro abaixo:
Classificação do
Fornecedor
A
B
C

Atendimento
90% - 100%
75% - 89,99%
0% - 74,99%

Mudanças nos QEP’s dentro de curto prazo são levadas em consideração para o cálculo do desempenho de
entrega. A ferramenta desenvolvida pela ZF enxerga os últimos dois QEP’s enviados para checar se o material
recebido confere com a data e quantidades solicitadas através dos QEP’s. O QEP de remessas que for mais
favorável ao FORNECEDOR será automaticamente selecionado para avaliar as entradas individuais. Se os dados
conferirem com um dos QEP’s, a avaliação individual correspondente receberá a nota de 100%.
Restrição: O parâmetro acima tem por objetivo respaldar o FORNECEDOR contra mudanças bruscas de
programação, que possam comprometer seu desempenho de entrega devido à falta de capacidade de reação a
curto prazo. Por este motivo, o sistema só faz este tipo de análise quando os dois últimos QEP’s tiverem sido
enviados dentro de um período de 20 dias.
Atenção: A ZF entende que as datas especificadas nos QEP’s são as datas de recebimento do material na ZF.
Portanto, o FORNECEDOR deverá planejar o envio dos materiais de forma que a data especificada possa ser a
data de recebimento dos materiais.
Os pedidos de entrega excepcionais deverão ser enviados a cada alteração feita no programa de remessas, a fim
de selar os ajustes acordados com a logística. Esta é a garantia que o FORNECEDOR possui de que os dados foram
atualizados na ferramenta que mede o desempenho de entrega.
O desempenho de entrega é parte dos 5 indicadores que medem o desempenho geral do FORNECEDOR, sendo
os demais indicadores: PPM (Partes por milhão) acumulado; Avaliação do Sistema de Qualidade, Número de
ANC’s (Análise de não-conformidade) e Numero de ANC’s no cliente.
A meta do FORNECEDOR é atingir pelo menos 90% de desempenho de entrega. Se o desempenho estiver abaixo
de 75%, um plano de ação deve ser elaborado pelo FORNECEDOR a fim de corrigir os problemas encontrados e
elevar o índice de desempenho para a média esperada.
2. Método de avaliação aplicável para plantas ZF TRW:
As plantas ZF TRW utilizam uma ferramenta do sistema denominado VIN (Vendor Information Network).
Esse sistema é vinculado ao sistema da qualidade da ZF TRW e nele são lançados todos os tipos de não
conformidades logísticas (DCCAR).
Mudanças nos cronogramas de entrega dentro de curto prazo são levadas em consideração para o lançamento
de não conformidades na ZF TRW.
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A nota de desempenho de entrega é parte dos 5 indicadores que medem o desempenho geral do FORNECEDOR,
sendo os demais indicadores: PPM (partes por milhão) acumulado; Avaliação do Sistema de Qualidade, Launch
(lançamentos) e Garantia.
C –TROCA DE DADOS ELETRÔNICOS - EDI / ASN
Buscando garantir um processamento seguro e eficiente entre a CONTRATANTE e o FORNECEDOR, a troca de
dados entre ambos deve ser feita eletronicamente via EDI tradicional ou WebEdi/SupplyOn para ZF e
WebEdi/Supply Chain Portal para ZF TRW, e o FORNECEDOR deve enviar o aviso de embarque (ASN) para a
CONTRATANTE no ato do embarque do material (neste caso quando aplicável).
Salientamos que a CONTRATANTE monitora a troca eletrônica de dados e no caso de não cumprimento poderá
emitir um Aviso de Não conformidade (ANC) ao FORNECEDOR e/ou nota de débito no valor de R$ 100,00 por
nota fiscal não enviada pelo FORNECEDOR – aplicável para ZF TRW.
FORNECEDOR de baixa movimentação estará dispensado do envio de ASN somente mediante autorização por
escrito (e-mail) da CONTRATANTE.
D - EMBALAGEM
Todos os COMPONENTES fornecidos à CONTRATANTE devem seguir o padrão de embalagem estabelecido em
comum acordo entre a CONTRATANTE e FORNECEDOR.
É mandatório que a embalagem esteja definida antes do início do fornecimento, pois, o formulário de aprovação
de embalagem é um dos itens que compõem o PPAP do componente. Este formulário de embalagem precisa
estar aprovado entre as partes antes da colocação do pedido de compras.
O FORNECEDOR deve garantir a integridade do produto contra batidas, oxidações e outros danos, desde sua
produção até o transporte e armazenagem nas plantas CONTRATANTE. A definição e ou aprovação do formulário
de embalagem pelas plantas CONTRATANTE não isenta o fornecedor de sua responsabilidade em garantir a
integridade do produto.
Os padrões de embalagem mais utilizados pela CONTRATANTE são:
Caixa de papelão
 KLT
 Rack metálico
 Cesto aramado
 Caçamba
 Pallet
 Dollie
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Maiores detalhes sobre as embalagens utilizadas por cada planta estarão disponíveis nas INSTRUÇÕES DE
EMBALAGEM disponível no site www.zf.com.br
1. Propriedade
A propriedade da embalagem poderá ser da CONTRATANTE ou do FORNECEDOR, conforme negociação
comercial entre as Partes.
2. Conservação e limpeza
A conservação, limpeza e quantidade de embalagem disponível no fluxo para atendimento do Cronograma de
entrega ou QEP é de total responsabilidade do proprietário da embalagem.
3. Embalagem alternativa
No caso da falta de embalagem padrão, o FORNECEDOR deverá contatar a CONTRATANTE com a devida
antecedência, para definição de uma embalagem alternativa. As Partes deverão assegurar que qualquer eventual
desvio em relação ao fornecimento não seja decorrente da falta de embalagens. O FORNECEDOR não poderá
justificar interrupção no abastecimento do COMPONENTE por falta de embalagem.
4. Embalagem retornável
No caso da utilização de embalagens retornáveis, devem ser emitidas duas notas fiscais, uma relativa a venda dos
COMPONENTES e outra relativa a remessa da embalagem.
As embalagens retornadas via centro de consolidação deverão ser coletadas pelo FORNECEDOR em até 3 (três)
dias úteis, a contar da data de aviso. A CONTRATANTE poderá repassar os custos de armazenamento para o
FORNECEDOR.
5. Identificação
Cada embalagem deverá conter apenas uma etiqueta de identificação do material, etiquetas antigas ou que não
pertencem ao lote de entrega em questão, devem ser removidas, mantendo na nova etiqueta todos os dados
necessários para rastreabilidade das peças, como: nome do FORNECEDOR, código do item da ZF ou ZF TRW,
código do item do FORNECEDOR, descrição do item, Lote (Corrida), data de produção e peso da embalagem.
Dados adicionais podem ser providenciados pelo FORNECEDOR ou requeridos pela CONTRATANTE se assim
julgarem necessário.
6. Peso da Embalagem
O peso máximo por embalagem KLT varia de uma planta para outra conforme tabela abaixo:
Unidade
ZF Sorocaba 1
ZF Sorocaba 2
ZF São Bernardo

Peso máximo
10 kg
18 kg
14 kg
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ZF Araraquara
ZF TRW
7. NF-e

14 kg
14 kg

A NF-e de embalagem deve ser independente da NF-e de COMPONENTE.
O proprietário da embalagem emite a NF-e como remessa de embalagem e a outra parte emite a NF-e como
retorno de remessa. Para a NF-e de retorno deve-se mencionar no corpo da NF o número da NF-e de origem.
E- RECEBIMENTO
1. Horários de Funcionamento do Recebimento e Locais de entrega:
Unidade
ZF Sorocaba 1

Local de Entrega
Av. Conde Zeppellin, 1935 Portaria 2
Bairro do Eden – CEP 18103-905
Sorocaba - SP

Rua Doutor Jürgen Ulderup, 541
ZF Sorocaba 2
Bairro do Eden – CEP 18103-017
Sorocaba - SP
Rua Brascola – Portão 09
ZF São Bernardo
Piraporinha – CEP 09891-901
São Bernardo do Campo - SP
Rua Sachs, 555
ZF Araraquara
Bairro Tamoio – CEP 14808-080
Araraquara - SP
Via Anhanguera, Km 147
ZF TRW Limeira 1, 2 e 3 Bairro dos Pires – CEP 13486-915
Limeira - SP
Rodovia SP 332, Km 164
ZF TRW Eng. Coelho
Bairro Guaiquica – CEP 13165-000
Engenheiro Coelho - SP
Centro Logístico Imigrantes
Integrador Logístico
Rua José Martins Fernandes, 601
CARGOLIFT
Batistini – CEP 09843-400
São Bernardo do Campo - SP
Rua Joana Foresto Storani, 80
Integrador Logístico
Distrito Industrial - CEP 13280-000
CARGOLIFT
Vinhedo - SP

Horário de Recebimento
SEG. à SEX.: 06h00 às 17h00
Sábados: 06h00 às 14h00.
SEG. à SEX.: 06h00 às 21h00
SEG. à QUI.: 07h00 às 15h00
Sexta: 07h00 às 14h00
SEG. à SEX.: 08h00 às 16h30
SEG. à SEX.: 06h00 às 00h15
SEG. à SEX.: 06h00 às 00h15

SEG. à SEX.: 08h00 às 18h00

SEG. à SEX.: 08h00 às 17h30

2. Janela de Entrega
O FORNECEDOR terá data e horário previamente designado, observado as datas e horários acima estabelecidos,
para entrega dos COMPONENTES.
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Os horários de entrega/coleta (“Janelas”) serão definidos de modo a facilitar e agilizar o recebimento e a
liberação da mercadoria, independentemente da ordem de chegada, evitando filas e os transtornos decorrentes
da demora no descarregamento das cargas.
O FORNECEDOR deverá observar a sua Janela de entrega/coleta a fim de garantir o bom funcionamento do
sistema. Em caso de não observância da Janela de entrega/coleta, a CONTRATANTE reserva-se no direito de
recusar o recebimento da mercadoria sem que isso acarrete qualquer obrigação à CONTRATANTE, inclusive em
arcar com custos de frete inerente a tal recusa. Neste caso, a CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, definirá
qual horário o FORNECEDOR estará autorizado a entregar/coletar na Planta da ZF e ZF TRW correspondente.
Casos excepcionais de entrega fora do horário acima estipulado serão tratados separadamente pelos
departamentos de Logística da CONTRATANTE e do FORNECEDOR.
Exclusivo planta ZF Sorocaba 1:
A tolerância de +/- 1 dia do QEP só deve ser considerada para fornecedores com entregas diárias, caso contrário o
fornecedor estará em desacordo com a janela de entrega.
3. Divergências de recebimento
Todo material entregue na CONTRATANTE será conferido fisicamente em até 2 (dois) dias úteis.
Entrega de quantidade superior ao Pedido ou antecipada à programação, poderá ser devolvida ou armazenada,
sob exclusivo critério da CONTRATANTE, sendo as consequentes despesas de transporte para devolução,
armazenagem externa e embalagem, de total responsabilidade do FORNECEDOR.
Toda devolução deve ser retirada na CONTRATANTE ou no integrador logístico (Crossdocking) em no máximo 3
(três) dias úteis, a partir da data de aviso.
4. Calendário de Expediente
A CONTRATANTE informará antecipadamente ao FORNECEDOR eventual dia sem expediente normal e férias
coletivas. O FORNECEDOR também deverá comunicar à CONTRATANTE eventuais alterações no expediente
normal e/ou férias coletivas de forma que as entregas dentro desse período sejam antecipadas ou prorrogadas
conforme acordo entre as partes.
F – TRANSPORTE
O sistema de transporte do FORNECEDOR pode ser próprio (entrega na CONTRATANTE), entrega via centro de
consolidação de cargas (Depósito / Crossdocking) ou Sistema Milk run (Coleta), conforme negociação comercial.
1. Regras gerais milk run (quando aplicável):
A rota do Milk Run é aplicada para múltiplos fornecedores, portanto, a Janela de coleta deve ser respeitada para
que não haja atraso da rota.
A fim de manter a integridade da rota serão tomadas as seguintes medidas:
a. Tempo de permanência máxima conforme acordado com cada fornecedor no documento descritivo da rota.
Neste período o transporte deverá ser descarregado, carregado e liberado para próxima rota.
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b. Não haverá tolerância de atrasos após a permanência definida na Janela de coleta. Se a chamada não for
atendida, o FORNECEDOR deverá enviar os COMPONENTES à CONTRATANTE através de transporte próprio,
sob seu ônus.
c. Caso o caminhão seja impossibilitado de seguir após o tempo de permanência acordado, os custos com horas
extras cobrados pela transportadora da CONTRATANTE serão repassados ao FORNECEDOR.
2. Condições de veículo
Todo veículo enviado a CONTRATANTE ou ao integrador logístico deve estar em boas condições (ex: pneus em
condições de rodagem, sem vazamentos de óleo ou água, cargas cobertas e amarradas, etc).
O motorista e seus ajudantes são responsáveis por utilizar os equipamentos de segurança (óculos de proteção,
sapato de segurança, protetor auricular e colete refletivo), o qual não é fornecido pela CONTRATANTE.
3. Frete extra
Nos casos emergenciais por demanda da CONTRATANTE, a mesma disponibilizará um transporte para coletar o
material na planta do fornecedor ou no local acordado, com custos de responsabilidade da CONTRATANTE.
Nos casos emergenciais por demanda do FORNECEDOR, o mesmo deverá providenciar o frete sem custos para a
CONTRATANTE. Caso o FORNECEDOR não tenha condições de disponibilizar um frete imediato, a CONTRATANTE
poderá disponibilizar o frete para o FORNECEDOR com posterior ressarcimento de custo.

G - AVISO DE NÃO CONFORMIDADE (ANC)
É passível de emissão de ANC todo acordo logístico tratado e não cumprido pelo FORNECEDOR, tais como:
1. Performance de entrega:
Plantas ZF: Fornecedores que estão com performance abaixo do mínimo estabelecido (75%) serão notificados.
Plantas ZF TRW: qualquer falta de entrega, em atraso ou qtdes incorretas.
2. Embalagem Incorreta:
Entregas em embalagens fora do padrão definido em acordo inicial de fornecimento e sem prévia autorização de
desvio pela CONTRATANTE.
3. Atraso na Janela de Entrega:
Quando o fornecedor não respeitar o horário de Janela por motivos próprios e sem prévia comunicação ou se
mesmo comunicado afetar diretamente a programação da produção.
4. Identificação incorreta/ Sem identificação
5. Não envio de ASN:
Aplicável somente aos fornecedores que possuem o sistema EDI/ASN configurados com a CONTRATANTE.
6. Coleta de Embalagem:
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Serão emitidos ANC quando o FORNECEDOR não coletar as embalagens após o prazo de 3 (três) dias úteis. Caso
as embalagens sejam retornadas via transportadora, a CONTRATANTE poderá repassar os custos de
armazenamento para o FORNECEDOR.
7. Reprogramação de produção/montagem:
Em casos de atrasos ou entregas parciais que prejudiquem os níveis de estoque da CONTRATANTE ou a
programação da produção/montagem/cliente.
Nota: Para toda não conformidade emitida o FORNECEDOR deverá providenciar um plano de ação à ZF em até 30
dias ou conforme prazo estipulado pelo sistema da qualidade (VIN) à ZF TRW.

H – AVALIAÇÃO LOGÍSTICA (Aplicável somente para plantas ZF)
A ZF aplica a ferramenta de avaliação GMMOG/LE (Global Materials Management Operation Guideline/Logistics
Evaluation) como avaliação logística.
Essa auditoria é uma forma de ajudar os fornecedores a trabalhar de acordo com o Conjunto das Melhores
Práticas Globais de ferramentas e recomendações para processos de Gerenciamento de Materiais e Logística.
Utilizá-la é fundamental para ser um fornecedor da ZF.
EM QUAIS PROCESSOS O MMOG É APLICADO COMO FERRAMENTA DE AUDITORIA?

O fornecedor deve, portanto, independente de solicitação, providenciar sua respectiva auto-avaliação e submetêla à apreciação da ZF.
A planilha de auto avaliação deve ser adquirida pelo site das empresas parceiras:
 ODETTE (https://www.odette.org/publications/file/gmmog-le-english)
 AIAG (https://www.aiag.org/source/orders)
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Após a compra da planilha:
1 - Faça sua auto avaliação.
2 - Envie o resultado para a Logística da ZF.
3 - Agende uma auditoria com o representante da Logística da ZF.
4 - Providencie um plano de ação para os pontos não atendidos, em até 30 dias após a auditoria, o mesmo será
analisado pelo time da Logistica da ZF.
5 - O Monitoramento dos prazos das ações será acompanhado pelo Departamento de Desenvolvimento de
Fornecedores da ZF.
Sua empresa deve acompanhar cada revisão de versão do GMMOG e providenciar uma nova auto-avaliação,
ficará a critério de a ZF providenciar ou não uma nova auditoria.
I – CAPACIDADE PRODUTIVA
Objetivando conhecer a capacidade produtiva do FORNECEDOR e as suas limitações no processo fabril, o
FORNECEDOR deverá informar detalhadamente à CONTRATANTE a sua capacidade produtiva por mês / dia /
hora considerando Set ups e Mix de componentes, gargalos, turnos e restrições legais em sua planta e subfornecedores, sempre que solicitado pela CONTRATANTE.
O FORNECEDOR autoriza a equipe da CONTRATANTE a realizar estudo denominado Run@Rate quando
requisitado, para efeito de comprovação da capacidade produtiva do FORNECEDOR utilizada para fabricação dos
COMPONENTES fornecimentos à ZF e/ou ZF TRW.
O FORNECEDOR deverá garantir 20% de capacidade produtiva adicional em relação à demanda prevista no
Cronograma de entrega e QEP, sem que isso implique aumento ou reajuste do preço, necessidade de carência
para instalação de capacidade ou obrigação da CONTRATANTE em utilizar tal capacidade produtiva ou indenizar o
FORNECEDOR caso não a utilize.
O acima disposto não deve ser interpretado, em nenhuma hipótese, como promessa ou garantia de aquisição de
COMPONENTES ou utilização de capacidade produtiva do FORNECEDOR.
J – CONDIÇÕES GERAIS DE INICIO DE FORNECIMENTO
Os alinhamentos necessários para aplicação deste Protocolo Logístico deverão ser feitos pelas Partes antes do
início do fornecimento.
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