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QD83 - Global Supplier Quality Directive

ZF means ZF Friedrichshafen AG and all directly or indirectly affiliated companies according to §§ 15 ff. German Stock Law
including but not limited to those companies where ZF Friedrichshafen AG holds a share of at least 50%. ZF also include ZF
TRW entities.
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Preface
ZF continuously positions itself for the future. Advancements in technology, social responsibility, and production efficiencies
are coming faster than ever before. ZF is prepared to meet these challenges by continuing to drive performance and results,
by focusing on Best Quality, Lowest Cost and Innovative Technology. In this context, the continuous improvement of our
quality systems, processes and product technologies, as well as the development, support and expansion of our business
relations with our suppliers are particularly important to us.
Our prestige and position on the world market are determined by the quality of our products and the products supplied to our manufacturing facilities. Our supply partners are chosen as those companies who most directly emulate the
behaviors we at ZF value so significantly. We partner with world class suppliers and consequently have high expectations of
our supply base.
Key among these supplier expectations is a structured and methodical APQP process to ensure a smooth product launch,
a focused drive toward continuous quality improvement, and a companywide understanding and commitment to product
safety.
Zero defects is our goal.
Based on the standards and regulations of the automotive industry, the application of this directive is intended to en- sure
smooth and cost-effective processes between ZF and our suppliers.
The former quality directives “QR83” from ZF and the “GSQM” from TRW are replaced by the QD83 (edition 2018), which
describes the current Customer-Specific Requirements of ZF. The topics listed in this directive do not constitute a restriction or
exception to any stated regulations or legal requirements.
We are aware that the success of ZF depends on the quality, cost, service and technology provided by our suppliers. We are
committed to developing strong supplier partnerships through mutual trust and commitment.
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ZF significa que a ZF Friedrichshafen AG e todas as suas empresas direta ou indiretamente afiliadas de acordo com o §§ 15 ff.
da Lei Alemã de Ações, incluindo, entre outras, as empresas onde a ZF Friedrichshafen AG detém uma participação de pelo
menos 50%. ZF também inclui as organizações ZF TRW.
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Prefácio
A ZF se posiciona continuamente para o futuro. Os avanços em tecnologia, responsabilidade social e eficiências de
produção estão chegando mais rápido que nunca. A ZF está preparada para atender a esses desafios, e continua a conduzir
desempenho e resultados com enfoque na Melhor Qualidade, Menor Custo e Tecnologia Inovadora. Nesse contexto, a
melhoria contínua de nossos sistemas de qualidade, processos e tecnologias de produto, bem como o desenvolvimento,
suporte e expansão de nossas relações de negócios com nossos fornecedores são especialmente importantes para nós.
Nosso prestígio e posição no mercado mundial são determinados pela qualidade de nossos produtos e pelos produtos
fornecidos em nossas instalações de fabricação. Nossos parceiros de fornecimento são escolhidos como as empresas que
emulam mais diretamente os comportamentos que nós na ZF valorizamos de forma tão significativa. Temos parceria com
fornecedores de classe mundial e, consequentemente, temos altas expectativas de nossa base de fornecimento.
Fundamental entre essas expectativas de fornecedor é o processo estruturado e metódico de APQP para garantir o bom
lançamento do produto, a motivação direcionada para a melhoria de qualidade e a compreensão e compromisso de toda a
empresa para produzir com segurança.
Nosso objetivo é zero defeitos.
Com base nas normas e regulamentações da indústria automotiva, a aplicação desta Diretiva destina-se a garantir processos
fáceis e econômicos entre a ZF e nossos fornecedores.
As antigas portarias de qualidade “QR83” da ZF e “GSQM” da TRW são substituídas pela QD83 (edição 2018), que descreve os
Requisitos atuais da ZF específicos do Cliente. Os tópicos listados nessa Diretiva não constituem uma restrição ou exceção a
qualquer regulamentação prevista ou requisito legal.
Temos consciência de que o sucesso da ZF depende da qualidade, custo, serviço e tecnologia oferecido por nossos
fornecedores. Estamos empenhados em desenvolver parcerias fortes com os fornecedores através de confiança e
compromisso mútuos.
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1. General Requirements/Requisitos Gerais

1. General Requirements
Requisitos Gerais

Escopo
(IATF 16949: seço 1.1)
A Diretiva de Qualidade de Fornecedor Global (QD83)
é válida para o fornecimento de materiais de produção,
software e produtos pós-venda.

1

1.1.

Scope
(IATF 16949: section 1.1)
The Global Supplier Quality Directive (QD83) is valid for the
supply of production materials, software and Aftermarket
products.

1.1

It is also valid for services that affect customer requirements
such as sub-assembling, sequencing, sorting, rework,
washing and calibration services.

É válida também para serviços que afetam os requisitos
do cliente, tais como submontagem, sequenciamento,
classificação, retrabalho e serviços de calibragem.

It applies to all suppliers along the supply chain providing
products to ZF. It is also applicable for customer directed
suppliers (directed buy).

Aplica-se a todos os fornecedores ao longo da cadeia
de fornecimento que fornecem produtos à ZF. Aplica-se
também aos fornecedores direcionados por clientes (compra
direta).

ZF suppliers are expected to extend the requirements of
QD83 to their own suppliers and sub-suppliers.

Os fornecedores da ZF devem estender os requisitos da
QD83 aos seus próprios fornecedores e subfornecedores.

This Quality Directive also applies to deliveries within the ZF
Group (intra-company business).

Esta Diretiva de Qualidade também se aplica às entregas
dentro do Grupo ZF (negócios dentro da empresa).

ZF provides this document in English and German. Only
the English version of this Quality Directive is a controlled
document in compliance with IATF 16949. The English
version is binding. Translations in other languages provided
by ZF are meant only for information.

A ZF fornece este documento em inglês e alemão. Somente
a versão em inglês desta Diretiva de Qualidade é um
documento controlado em conformidade com IATF 16949.
A versão em inglês é vinculativa. As traduções em outros
idiomas fornecidas pela ZF têm caráter informativo apenas.

1.2.
References
All reference documents mentioned in this directive and
listed in section 6. (References) are the most current
editions. Only the latest edition of each referenced
document shall be used, unless otherwise specified by ZF.

1.2
Referências
Todos os documentos de referência mencionados nesta
Diretiva e listados na seção 6 (Referências) são as edições
mais recentes. Somente a última edição de cada documento
de referência deve ser usada, exceto se especificado
diferentemente pela ZF.

1.3.

Business Language
(IATF 16949: section 8.2.1.1)
All communications will be conducted in English unless
otherwise requested by the ZF receiving plant.

1.3

Unless otherwise specified by ZF, documents including
PPF/PPAP and APQP documents shall be written in
English. In addition, they may display the native

Salvo especificação em contrário da ZF, os documentos
incluindo PPF/PPAP e documentos de APQP devem ser
redigidos em inglês. Além disso, eles devem exibir o idioma
nativo do fornecedor ou da planta receptora da ZF, se
comum a ambos.

Idioma comercial
(IATF 16949: seção 8.2.1.1)
Todas as comunicações serão conduzidas em inglês, exceto
em face de solicitação em contrário da planta receptora da
ZF.

11

1.4.

Quality Management System
(IATF 16949: section 4)
An effective quality management system, set up according
to the standards and regulations of IATF 16949, is a
prerequisite for supplier relations with ZF. The effectiveness
of the QM system should be reflected by:
• Continuous and verifiable improvement of processes,
procedures, and products
• Delivered quality
• Delivery reliability
• Prompt and effective implementation of corrective
actions
• Communication at all levels
• Appropriate and timely processing of new and revised
projects

1.4

The goal of this quality management system is to achieve
the “Zero-Defect” target.

O objetivo desse sistema de gestão de qualidade é alcançar
a marca de “Zero Defeitos”.

The minimum requirement is certification according to ISO
9001 by an accredited certification body.

O requisito mínimo é a certificação de acordo com a ISO
9001 por um órgão de certificação credenciado.

Certification according to IATF 16949 is required for
automotive and service parts suppliers. If not yet accredited
to IATF 16949, those suppliers shall have a plan to achieve
certification.

A certificação de acordo com a IATF 16949 é necessária para
fornecedores de peças automotivas e de serviços. Caso ainda
não sejam credenciados na IATF 16949, esses fornecedores
devem procurar obter a certificação.

The supplier shall inform ZF immediately if the certificate:

O fornecedor deve informar a ZF imediatamente caso o
certificado:
• tenha sido revogado
• tenha expirado sem uma recertificação bem-sucedida
• tenha sido colocada temporariamente em suspensão

• has been revoked
• has expired without a successful recertification
• has been temporarily placed on suspension

Sistema de Gestão de Qualidade
(IATF 16949: seção 4)
Um sistema de gestão de qualidade eficaz, estabelecido de
acordo com as normas e regulamentações da IATF 16949 é
um pré-requisito para as relações de fornecedores com a ZF.
A eficácia de um sistema de GQ deve se refletir por:
• Melhoria contínua e verificável de processos,
procedimentos e produtos
• Qualidade entregue
• Confiança da entrega
• Implementação imediata e efetiva das ações corretivas
• Comunicação em todos os níveis
• Processamento apropriado e oportuno de projetos novos
e revisados

If no recertification is planned, the supplier shall inform ZF, at
least 3 months prior to the expiration date.

Se não houver planos para recertificação, o fornecedor
deverá informar à ZF pelo menos 3 meses antes da data de
vencimento.

After a successful recertification, new certificates shall be
sent to the ZF receiving plant electronically without explicitly
being requested using the ZF communication platforms
(accessible via the ZF Internet website). It is the responsibility
of the supplier to ensure that each ZF receiving plant has
been informed about the new certificate.

Após uma recertificação bem-sucedida, os novos
certificados devem ser enviados à planta receptora da ZF
eletronicamente sem serem explicitamente solicitados
usando as plataformas de comunicação da ZF (acessíveis
através do website da ZF). É responsabilidade do fornecedor
garantir que cada planta receptora da ZF seja informada
sobre o novo certificado.

Certification shall be provided by accredited certification
bodies.

A certificação deve ser fornecida por órgãos de certificação
credenciados.
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Audits
(IATF 16949: section 8.4.2.4.1)
ZF reserves the right to carry out audits and assessments
on quality management systems, processes and products,
with the ZF customer or a third party appointed by ZF if
necessary, after prior notification.

Auditorias
(IATF 16949: seção 8.4.2.4.1)
A ZF se reserva o direito de conduzir auditorias e avaliações
sobre sistemas de gestão de qualidade, processos e
produtos, com o cliente da ZF ou uma terceira parte indicada
pela ZF se necessário, após notificação prévia.

1.5.

1.5

Regulatory and Statutory Compliance
(IATF 16949: section 8.4.3.1/8.4.2.2/8.6.5)

Conformidade Jurídica e Regulatória
(IATF 16949: seção 8.4.3.1/8.4.2.2/8.6.5)

ZF suppliers shall adhere to and pass down all applicable
statutory and regulatory requirements to their suppliers in
the entire supply chain.

Os fornecedores da ZF devem aderir e divulgar todos os
requisitos legais e regulatórios a seus fornecedores em toda
a cadeia de fornecimento.

The supplier shall apply the legal requirements of the
production location and of the country of use (if named
by ZF) during the APQP phase to all products, processes
or services (internal and external). This process shall be
completed at the latest by PPF/PPAP submission.

O fornecedor deve usar os requisitos legais do local de
produção e do país de uso (se nomeado pela ZF) durante a
fase do APQP para todos os produtos, processos ou serviços
(internos e externos). Esse processo deve ser concluído o
mais tardar por envio de PPF/PPAP.

1.6.

1.6

Government Regulatory Compliance, Corporate
Social Responsibility & Sustainability

(IATF 16949: section 8.6.5/8.4.2.2/5.1.1.1)
ZF expects its suppliers and sub-suppliers to adopt and
adhere to our minimum expectations towards business
ethics, working conditions, human rights and environmental
leadership. These expectations are described in ZF’s
“Business Partner Principles”, available for download on
the ZF Internet website (Business Portal >> Materials
Management >> Compliance). Upon request or audit by
ZF, suppliers shall provide evidence of adherence to these
requirements.

Conformidade Regulamentar Governamental,
Responsabilidade Social Corporativa e
Sustentabilidade
(IATF 16949: seção 8.6.5/8.4.2.2/5.1.1.1)
A ZF espera que seus fornecedores e subfornecedores
adotem e aceitem nossas expectativas mínimas relacionadas
à ética comercial, condições de trabalho, direitos humanos
e liderança ambiental. Essas expectativas estão descritas
nos “Princípios de Parceiros de Negócios” da ZF, disponível
para download no website da ZF (Portal de Negócios >>
Gerenciamento de Materiais >> Conformidade). Mediante
solicitação ou auditoria da ZF, os fornecedores devem
fornecer evidência de adesão a esses requisitos.

1.7.

Quality Objectives
(IATF 16949: section 6.2)
The supplier shall ensure that quality objectives to meet
customer requirements are defined, established, maintained
and reviewed for relevant functions, processes, and levels
throughout the organization.

1.7

In the context of quality planning, the supplier is expected
to develop a “Zero-Defect Strategy” and take all necessary

No contexto do planejamento de qualidade, o fornecedor
deve desenvolver uma “Estratégia de Zero Defeitos” e tomar

Objetivos de qualidade
(IATF 16949: seção 6.2)
O fornecedor deve garantir que os objetivos de qualidade
para satisfazer os requisitos do cliente sejam definidos,
estabelecidos, mantidos e revisados quanto às funções,
processos e níveis relevantes em toda a organização.
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actions in order to achieve the “Zero Defect” target.

todas as ações necessárias para alcançar a meta de “Zero
Defeitos”.

If the quality performance has a potential to impact the
safety, quality or delivery of products, the supplier shall
inform immediately all possibly impacted ZF receiving plants
and other involved parties in the supply chain to ZF.

Se o desempenho da qualidade tiver o potencial de
impactar a segurança, qualidade ou entrega dos produtos, o
fornecedor deverá informar imediatamente todas as plantas
receptoras da ZF com possibilidade de serem afetadas e as
outras partes envolvidas na cadeia de fornecimento da ZF.

1.8.

Environment
(IATF 16949: section 8.2.2.1)
Effective environmental management, which ensures
compliance with the respective applicable environ- mental
regulations and improves continuously and efficiently the
environmental conditions of the supplier, is an essential
contribution towards supply security. ZF is committed to
the protection of the environment. All ZF plants are ISO
14001 certified. We therefore expect our suppliers to show
voluntary commitment to environmental protection by
implementing an environmental management system.

1.8

Suppliers operating foundries, galvanizing and paint shops,
manufacturers of Printed Circuit Boards (PCB), primary and
secondary cells, electronic components or performing any
surface treatment using chemicals or dyes, resins, leather
etc., grease and oil shall provide a certificate according to
ISO 14001 or an equivalent system. If this certificate is not
available, then a time schedule for certification needs to be
presented.

Os fornecedores que operam fundições, oficinas de pintura
e galvanização, fabricantes de Placas de Circuito Impresso
(PCI), células primárias e secundárias, componentes
eletrônicos ou que façam algum tratamento de superfície
usando produtos químicos ou corantes, resinas, couro
etc., graxa e óleo devem fornecer um certificado de
conformidade com a ISO 14001 ou de um sistema
equivalente. Se esse certificado não estiver disponível, então
deve-se apresentar um cronograma para a certificação.

Product-related environmental and Safety Data Sheet
requirements
All supplies shall meet applicable legal, environmental and
import regulations (e.g. EU REACH (EC) No. 1907/2006, EU
ELV Directive 2000/53/EC, China requirements for prohibited
substances on automobiles GB/T 30512-2014, … ). ZF Norm
9003 “Control of Prohibited and Regulated Substances” and
ZFN 9004-1 “General ZF Packing Specification; Logistics,
Environmental Protection” shall be applied.

Requisitos de Ficha de Informação de Segurança
Ambiental relacionados a Produtos
Todos os fornecedores devem atender às regulamentações
legais, ambientais e de importação aplicáveis (por exemplo,
EU REACH (EC) N° 1907/2006, Diretiva EU ELV 2000/53/
EC, requisitos da China para substâncias proibidas em
automóveis GB/T 30512-2014, … ). A Norma 9003 da ZF
“Controle de Substâncias Proibidas e Regulamentadas” e ZFN
9004-1 “Especificação Geral de Embalagem da ZF; Logística,
Proteção Ambiental” deve ser aplicada.

Upon request, suppliers shall provide recycling and disposal
concepts appropriate for their products. Additional data (e.g.
energy consumption and emissions) may be requested for

Mediante solicitação, os fornecedores devem fornecer
conceitos de reciclagem e descarte apropriados para seus
produtos. Dados adicionais (por exemplo, consumo de

Meio Ambiente
(IATF 16949: seção 8.2.2.1)
Uma gestão ambiental eficiente que garanta conformidade
com as respectivas regulamentações ambientais aplicáveis
e melhore contínua e eficientemente as condições
ambientais do fornecedor, é uma contribuição essencial
para a segurança do fornecimento. A ZF está comprometida
com a proteção do meio ambiente. Todas as plantas da ZF
possuem certificação ISO 14001. Esperamos, portanto, que
nossos fornecedores demonstrem compromisso voluntário
com a proteção ambiental ao implementar um sistema de
gerenciamento ambiental.
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life cycle assessment of ZF products.

energia e emissões) podem ser solicitados para avaliação de
ciclo de vida dos produtos da ZF.

Suppliers shall submit Safety Data Sheets (SDS) for materials
and mixtures, in accordance with the United Nation’s
Globally Harmonized System (GHS) of Classification and
Labelling of Chemicals and the European Classification,
Labelling & Packaging (CLP) regulation.

Os fornecedores devem apresentar Fichas de Dados de
Segurança (FDS) dos materiais e misturas, em conformidade
com o Sistema Globalmente Harmonizado (GHS) das
Nações Unidas para Classificação e Rotulagem de Produtos
Químicos e a regulamentação da Classificação, Rotulagem e
Embalagem (CLP) da Europa.

For products classified as a dangerous good (e.g. pressurized
shock absorber, pyrotechnic articles, lithium batteries, …)
SDS or similar information shall be provided by the supplier
in order for ZF to fulfill handling and transport requirements.

Para produtos classificados como mercadoria perigosa
(p. ex., amortecedor de choque pressurizado, artigos
pirotécnicos, baterias de lítio, ...) as FDS ou informações
similares devem ser fornecidas pelo fornecedor para que a
ZF possa cumprir os requisitos de manuseio e transporte.

1.9.

Special Characteristics
(IATF 16949: section 8.2.3.1 & 8.3.3.3)
ZF describes product and service requirements on the
technical drawings, specifications and relevant purchasing
documents.

1.9

All characteristics shall be complied with. There are
characteristics with higher risks which require special
consideration. These are the “Special Characteristics”.

Todas as características devem estar em conformidade.
Há características com riscos maiores que requerem
consideração especial. Trata-se das “Características Especiais”.

Deviations in these characteristics can seriously affect
product safety, product lifetime, assembly capability,
product functionality, quality and can violate official or legal
regulations.

Os desvios nessas características podem afetar seriamente
a segurança do produto, a vida do produto, a capacidade
de montagem, a funcionalidade do produto, a qualidade e
podem violar regulamentações oficiais ou legais.

Special Characteristics are specified by ZF and documented
on the drawings and/or specifications. They are to be
identified as well, from the risk analysis of the supplier,
e.g. from the product and/or process FMEA, based on the
supplier’s experience and knowledge.

As Características Especiais são especificadas pela ZF e
documentadas nos desenhos e/ou especificações. Elas
também devem ser identificadas a partir da análise de risco
do fornecedor, por ex., a partir do produto e/ou processo
FMEA, com base na experiência e conhecimento do
fornecedor.

Special Characteristics as defined by ZF are categorized as
follows:
• Critical Characteristics (C)
• Significant Characteristics (S)
• Pass Through Characteristics (PTC)
• Process Characteristics (P)

As Características Especiais conforme definição da ZF são
categorizadas como a seguir:
• Características críticas (C)
• Características significativas (S)
• Características de passagem (PTC)
• Características de processo (P)

Características especiais
(IATF 16949: seção 8.2.3.1 & 8.3.3.3)
A ZF descreve os requisitos do produto e serviço nos
desenhos técnicos, especificações e documentos de compra
relevantes.
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A detailed description of the ZF-standardized definitions,
determinations and affiliated requirements is available for
download on the ZF Internet website (see “Regulation of
Special Characteristics (SC) within the ZF Group”).

Uma descrição detalhada das definições padronizadas,
determinações e requisitos de afiliação da ZF encontrase disponível para download no website da ZF (consulte
“Regulamentação de Características Especiais (SC) dentro do
Grupo ZF”).

The ZF requirements for Special Characteristics in the project
planning phase are described in section 2.11 – Special
Characteristics.

Os requisitos da ZF para Características Especiais na fase
de planejamento do projeto estão descritos na seção 2.11 Características Especiais.

1.10.

Sub-supplier Management
(IATF 16949: section 8.4)
Sub-suppliers have a significant impact on the quality of the
final product. ZF suppliers shall have a documented supplier
management system in place.

1.10

ZF suppliers are responsible for the development of their
sub-suppliers. They shall have the necessary process,
competence and resources to manage their sub-suppliers
(including directed-buy suppliers and outsourced processes)
and monitor their performance. They shall also ensure
that the sub-suppliers comply with all the requirements
contained in this directive.

Os fornecedores da ZF são responsáveis pelo
desenvolvimento de seus subfornecedores. Eles devem ter
o processo, a competência e os recursos necessários para
gerenciar seus subfornecedores (inclusive fornecedores
direcionados por clientes e processos terceirizados) e
monitorar o desempenho deles. Eles devem ainda garantir
que os subfornecedores cumpram todos os requisitos
contidos nesta diretiva.

An intent to change a sub-supplier shall be communicated
well in advance to ZF. The change of a sub-supplier can only
be implemented upon prior approval by ZF. See section 1.11
– Changes to Product or Process. Subsequently, Production
Part Approval Process (PPF/PPAP) shall be performed.

A intenção de mudar um subfornecedor deve ser
comunicada à ZF com uma boa antecedência. A mudança
de um subfornecedor somente pode ser implementada
mediante aprovação prévia da ZF. Consulte a seção 1.11 Mudanças em Produto ou Processo. Posteriormente, deve-se
executar o Processo de Aprovação de Peça de Produção
(PPF/PPAP).

ZF reserves the right to participate in audits and assessments
of sub-suppliers regarding quality management systems,
processes, products etc. jointly with the ZF supplier, ZF’s
customers or a third party assigned by ZF. Advance notice
will be given. ZF participation in a sub-supplier audit does
not absolve the ZF supplier from their responsibility to
properly monitor and develop the sub-supplier.

A ZF se reserva o direito de participar de auditorias e
avaliações de subfornecedores com relação a sistemas
de gestão de qualidade, processos, produtos etc.
conjuntamente com o fornecedor da ZF, clientes da ZF
ou terceiros especificados pela ZF. Será fornecido aviso
com antecedência. A participação da ZF em uma auditoria
de subfornecedor não absolve o Fornecedor da ZF de
sua responsabilidade em monitorar apropriadamente e
desenvolver o subfornecedor.

Gerenciamento de subfornecedor
(IATF 16949: seção 8.4)
Os subfornecedores causam um impacto significativo na
qualidade do produto final. Os fornecedores da ZF devem ter
um sistema de gerenciamento de fornecedor documentado
em prática.
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1.11.

Changes to Product or Process
(IATF 16949: section 8.2.4/8.5.6)
The supplier shall have a documented process to control and
implement changes that impact product, product realization
and manufacturing process.

1.11

A “Change” refers to all situations referenced in AIAG PPAP
Manual and/or VDA Volume 2, Trigger matrix of Part history.

Uma “Mudança” se refere a todas as situações mencionadas
no Manual AIAG PPAP e/ou VDA Volume 2 Matriz de
acionamento de Histórico de Peça.

The effects of any change, including those changes caused
by sub-suppliers, shall be assessed, verified and validated
to ensure compliance with ZF requirements prior to
implementation. The evidence of risks associated with the
change shall be documented and assessed.
Any intended change, deviating from the latest PPF/PPAP
approval, shall be communicated as soon as possible to ZF to
allow for a timely review and approval by ZF.

Os efeitos de qualquer mudança, inclusive aquelas
mudanças causadas por subfornecedores, devem ser
avaliados, verificados e validados para garantir conformidade
com os requisitos da ZF antes da implementação. A
evidência de riscos associados com a mudança deve ser
documentada e avaliada.
Qualquer alteração pretendida que se desvie da última
aprovação PPF/PPAP, deve ser comunicada tão logo
quanto possível à ZF a fim de permitir revisão e aprovação
oportunas pela ZF.

Suppliers shall submit a written request by sending the
designated form to all affected ZF facilities (available for
download on the ZF Internet website). The request shall be
accompanied by a detailed timeline demonstrating proper
change control that identifies necessary safety stock/bank
requirements and timing to allow for a timely ZF/Customer
approval and validation.

Os fornecedores devem apresentar uma solicitação por
escrito ao enviar um formulário designado a todas as
instalações afetadas da ZF (disponível para download no
website da ZF). A solicitação deve ser acompanhada de
uma linha de tempo detalhada demonstrando controle
de alteração apropriado que identifique requisitos de
estoque regulador/banco necessários e tempo para permitir
aprovação e validação oportunas do Cliente/ZF.

Changes shall not be implemented prior to the receipt of
written approval from ZF.

As alterações não devem ser implementadas antes do
recebimento da aprovação por escrito da ZF.

Authorization to ship production material after a change
implementation requires a new PPF/PPAP approval.

A autorização para transportar material de produção
após implementação de uma alteração requer uma nova
aprovação PPF/PPAP.

If the change is related to electronic components
(particularly semiconductor devices, passive components
and LED components), section 5.4 shall be applied.

Se a alteração estiver relacionada a componentes eletrônicos
(principalmente dispositivos semicondutores, componentes
passivos e componentes de LED), deve-se aplicar a seção 5.4.

1.12.

1.12

Product Safety
(IATF 16949: section 4.4.1.2)
Product safety and product liability are particularly
significant for companies in the automotive industry. The

Mudanças de Produto ou Processo
(IATF 16949: seção 8.2.4/8.5.6)
O fornecedor deve ter um processo documentado para
controlar e implementar mudanças que impactam produto,
concepção do produto e processo de fabricação.

Segurança do Produto
(IATF 16949: seção 4.4.1.2)
A segurança do produto e a responsabilidade do produto
são especialmente significativas para as empresas na
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supplier has producer responsibility (product liability) for
their parts and processes, including parts or processes
from sub-suppliers, which ZF purchases to build their final
products. Therefore, in order to prevent product liability
risks, it is the responsibility of the supplier to do everything
in their power, in terms of organization and technical
matters, to guarantee the product safety.

indústria automotiva. O fornecedor tem responsabilidade
de produtor (responsabilidade de produto) para com
suas peças e processos, inclusive peças ou processos
de subfornecedores, que a ZF compra para construir
seus produtos finais. Portanto, a fim de prevenir riscos
de responsabilidade do produto, é responsabilidade do
fornecedor fazer tudo que estiver a seu alcance, em relação
à organização e assuntos técnicos, para garantir a segurança
do produto.

The supplier shall have a documented process for the
management of “product safety” related products and
manufacturing processes.

O fornecedor deve ter um processo documentado para o
gerenciamento de “segurança de produto” relacionado a
produtos e processos de fabricação.

ZF requires their suppliers to designate a Product Safety
Representative (PSR) to be in charge of all
related tasks described in IATF 16949 section 4.4.1.2.

A ZF requer que seus fornecedores designem um
Representante de Segurança de Produto (PSR) para estar à
frente de todas
as tarefas relacionadas descritas na IATF 16949 seção 4.4.1.2.

Furthermore, the supplier shall apply these requirements to
their supply chain.

Além disso, o fornecedor deve aplicar esses requisitos à sua
cadeia de fornecimento.

1.13.

Business Processes based on Electronic Data
Exchange
(IATF 16949: section 8.2.1.1)
Business processes based on electronic data exchange
between ZF and its suppliers are a main focus of ZF’s
strategy. According to this strategy, more and more of the
processes which are described in this directive are managed
by using the electronic communication plat- forms of ZF
such as “SupplyOn” and “VIN-Vendor Infor- mation Network”.

1.13

ZF expects suppliers to take the necessary measures
to support electronic data exchange with ZF via the
above mentioned communication platforms and carry
out transactions via ZF’s web based applications and
communications. Suppliers are responsible for maintaining
up to date contact information in the Vendor Information
Network – Supplier Master and on SupplyOn Business
Directory.

A ZF espera que seus fornecedores tomem as medidas
necessárias para suportar troca eletrônica de dados com a
ZF através das plataformas de comunicação mencionadas
acima e que executem as transações através de aplicativos
e comunicações da ZF baseados na web. Os fornecedores
são responsáveis por manter atualizadas as informações de
contato na Rede de Informações de Fornecedor - Master de
Fornecedor e no Diretório Comercial Supply On.

All suppliers shall access the ZF communication platform
frequently to stay up to date.

Todos os fornecedores devem acessar a plataforma de
comunicação da ZF frequentemente para permanecerem
atualizados.

Processos comerciais com base em Troca
Eletrônica de Dados
(IATF 16949: seção 8.2.1.1)
Os processos comerciais com base em troca eletrônica de
dados entre a ZF e seus fornecedores são o principal foco
da estratégia da ZF. De acordo com essa estratégia, cada
vez mais processos que são descritos nesta Diretiva são
gerenciados com o uso de plataformas de comunicação
eletrônica da ZF, tais como “SupplyOn” e “VIN-Vendor
Information Network”.
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1.14.

Communication with ZF Customers
(IATF 16949: section 8.2.1)
ZF expects suppliers to be available for technical support
within the context of discussions at customers, on their own
premises, or at ZF.

1.14

Communication concerning ZF products between the
supplier and customers of ZF shall exclusively take place in
agreement with ZF.

A comunicação relacionada aos produtos da ZF entre o
fornecedor e os clientes da ZF deve ocorrer exclusivamente
de acordo com a ZF.

1.15.

Contingency Plans
(IATF 16949: section 6.1.2.3)
Suppliers shall identify and evaluate internal and external
risks to all manufacturing processes and infrastructure
equipment which are essential to maintain production
output and ensure that ZF requirements are met.

1.15

Suppliers shall develop a contingency plan for each supplier
manufacturing/shipping location which may disrupt product
flow to ZF.

Os fornecedores devem desenvolver um plano de
contingência para cada local de fabricação/envio do
fornecedor que pode interromper o fluxo de produto para a
ZF.

ZF shall be informed immediately in the event of an actual
disaster (e.g. interruption from externally provided products,
services, recurring natural disasters, fires …). In this case,
suppliers shall provide ZF access to ZF’s tools and/or their
replacements.

A ZF deve ser informada imediatamente no caso de um
desastre real (por ex., interrupção de produtos, serviços
fornecidos externamente, desastres naturais recorrentes,
incêndios...). Nesse caso, os fornecedores devem fornecer à
ZF acesso às ferramentas da ZF e/ou suas substituições.

Suppliers are required to regularly review and update each
contingency plan, at a minimum annually. The contingency
plan should include comprehensive testing of the recovery
actions and should address potential gaps in component/
raw materials. The implementation of any change
concerning these contingency plans shall be documented
and is subject to the change management process (see
section 1.11 – Changes to Product or Process).

Os fornecedores devem revisar e atualizar regularmente
cada plano de contingência, pelo menos uma vez por ano.
O plano de contingência deve incluir testes abrangentes
das ações de recuperação e deve abordar potenciais lacunas
em componentes/matérias-primas. A implementação
de qualquer alteração relacionada a esses planos de
contingência deve ser documentada e sujeita ao processo
de gerenciamento de alteração (consulte a seção 1.11 –
Mudanças em Produto ou Processo).

1.16.

1.16

Control of Reworked and Repaired Products
(IATF sections 8.7.1.4/8.7.1.5)

For rework and repair of products, the supplier shall have a

Comunicação com Clientes da ZF
(IATF 16949: seção 8.2.1)
A ZF espera que os fornecedores estejam disponíveis para
suporte técnico no contexto de discussões nos clientes, em
suas próprias instalações, ou na ZF.

Planos de Contingência
(IATF 16949: seção 6.1.2.3)
Os fornecedores devem identificar e avaliar riscos
internos e externos em todos os processos de fabricação
e equipamentos de infraestrutura que sejam essenciais
para manter o rendimento da produção e garantir que os
requisitos da ZF sejam cumpridos.

Controle de Produtos Retrabalhados ou
Reparados
(IATF seções 8.7.1.4/8.7.1.5)

Para retrabalho ou reparo de produtos, o fornecedor deve ter
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documented process and conduct a risk analysis (e.g. FMEA).

um processo documentado e conduzir uma análise de risco
(por ex., FMEA).

Any repair or rework not included in the agreed Control
Plan during the PPF/PPAP phase is considered as a process
change according to section 1.11 – Changes to Product or
Process.

Qualquer reparo ou retrabalho que não esteja incluído no
Plano de Controle acordado durante a fase PPF/PPAP é
considerado como uma alteração de processo de acordo
com a seção 1.11 - Mudanças em Produto ou Processo.

ZF shall be notified via the requested form “Deviation
Request”. See section 4.5.

A ZF deve ser notificada através do formulário “Solicitação de
Divergência”. Consulte a seção 4.5.

Written ZF approval is required prior to implementation.

É necessária aprovação por escrito da ZF antes da
implementação.

1.17.

Disposition of Nonconforming Products
(IATF 16949: section 8.7)
The supplier shall have a documented process for disposition
of nonconforming products not subject to rework or repair.

1.17

For product not meeting requirements, the supplier shall
verify that the product to be scrapped is rendered unusable
prior to disposal, unless otherwise agreed with ZF.

Para os produtos que estão fora das especificações, o
fornecedor deve verificar que o produto a ser descartado
seja inutilizado antes do descarte, salvo acordo em contrário
com a ZF.

Any component produced for supply to ZF, not sent directly
to ZF or an authorized third party shall be destroyed inhouse prior to recycling in order to make sure that the
component may never be used in the intended application
– unless otherwise agreed with ZF. This includes scrap, parts
produced during production trials, engineering sampling,
and all setup and inspection pieces.
The supplier shall not divert nonconforming product to
service or other use without prior ZF approval.

Qualquer componente produzido para fornecimento à
ZF que não seja entregue diretamente à ZF ou a terceiros
autorizados deverá ser destruído internamente antes da
reciclagem a fim de garantir que o componente nunca
seja usado na aplicação pretendida – salvo acordo em
contrário com a ZF. Nesse item estão incluídos: sucata, peças
produzidas durante ensaios de produção, amostras de
engenharia e todas as peças de instalação e inspeção.
O fornecedor não deve desviar produtos não conformes para
os serviços ou outros usos sem aprovação prévia da ZF.

Suppliers shall guarantee conformance to this practice and
shall guarantee that any and all sub-suppliers will conform
to this practice. Evidence of communication of this policy to
sub-suppliers shall be retained and presented to ZF when
requested.

Os fornecedores devem garantir conformidade com esta
prática e devem garantir que todo e qualquer subfornecedor
esteja em conformidade com esta prática. As evidências de
comunicação dessa política aos subfornecedores devem ser
mantidas e apresentadas à ZF quando solicitado.

Descarte de Produtos Fora de Conformidade
(IATF 16949: seção 8.7)
O fornecedor deve ter um processo documentado para
descarte de produtos fora da conformidade que não estão
sujeitos a retrabalho ou reparo.

20

1.18.

QD83 - Global Supplier Quality Directive
1. General Requirements/Requisitos Gerais

Escalation Model “Supplier/Purchased Parts”

Suppliers providing ZF with products and services that do
not meet quality, delivery, or planning commitments and
expectations are subject to enrollment in the escalation
process to expedite improvement actions and visibility.

1.18

Modelo de Encaminhamento “Fornecedor/Peças
Compradas”
Os fornecedores que oferecerem à ZF produtos e serviços
que não satisfaçam os compromissos de qualidade, entrega
ou planejamento e expectativas estarão sujeitos a inscrição
no processo de encaminhamento para agilizar ações de
melhoria e visibilidade.

The ZF Escalation Policy is available for review on the ZF
Internet website. Questions regarding the interpretation of
this policy and the application therein shall be directed to
the ZF receiving plant.

A Política de Encaminhamento da ZF está disponível
para revisão no website da ZF. Perguntas relacionadas à
interpretação desta política e a sua aplicação devem ser
encaminhadas para a planta receptora da ZF.

1.19.

Lessons Learned
(IATF 16949: section 6.1.2.1/7.1.6/10.3)
Supplier shall have a process to document and share
knowledge, generally gained by experience within the
organization.

1.19

For realizing an efficient product and process development
process, the supplier shall consider at a minimum knowledge
gained out of former projects, customer claims, recall
actions, supplier complaints, change and deviation requests,
audits, rework, repair and scrap. The supplier shall review
and apply the Lessons Learned as a first step in the project.
This process shall keep the focus on avoiding defects
instead of detecting defects in the entire supply chain. The
effectiveness is proven by continuous improvement of the
production process reliability, supply quality and delivery
performance.

Para a percepção de um produto eficiente e processo de
desenvolvimento de processo, o fornecedor deve considerar
no mínimo conhecimento adquirido de projetos anteriores,
reclamações de clientes, ações de recall, reclamações
de fornecedor, solicitações de alteração e divergência,
auditorias, retrabalho, reparo e sucateamento. O fornecedor
deve revisar e aplicar as Lições Aprendidas como uma
primeira etapa no projeto.
Esse processo deve ter o foco na prevenção de defeitos e não
na detecção de defeitos em toda a cadeia de fornecimento.
A eficiência é comprovada através de melhoria contínua
da confiança do processo de produção, qualidade de
fornecimento e desempenho de entrega.

1.20.

Retention Periods
(IATF 16949: section 7.5.3.2.1)
The supplier shall define and maintain retention periods for
documents, records and reference samples.

1.20

The applicable retention periods depending on the nature of
the relevant documents and type of industry are described
in the following standards:

Os períodos de retenção aplicáveis, dependendo da
natureza dos documentos relevantes e tipo de indústria,
estão descritos nas seguintes normas:

Lições aprendidas
(IATF 16949: seção 6.1.2.1/7.1.6/10.3)
O fornecedor deve ter um processo para documentar e
compartilhar conhecimento adquirido geralmente através
de experiência dentro da organização.

Períodos de Retenção
(IATF 16949: seção 7.5.3.2.1)
O fornecedor deve definir e manter períodos de retenção
para documentos, registros e amostras de referência.
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Automotive Industry
• IATF (section 7.5.3.2.1) – Record Retention
• VDA 1 – Information Management, Documentation
Control and Archiving
• AIAG (6) – Record Retention

Indústria Automotiva
• IATF (seção 7.5.3.2.1) – Retenção de Registros
• VDA 1 – Gerenciamento de informação, Controle de
documentação e Arquivamento
• AIAG (6) – Retenção de Registros

A ZF summary of the recommended minimum retention
periods for the Automotive Industries is available for review
on the ZF Internet website.

Um resumo dos períodos de retenção mínimos
recomendados pela ZF para as Indústrias Automotivas
encontra-se disponível para revisão no website da ZF.

Non-Automotive Industry
For some Non-Automotive businesses (such as Marine,
Railway, Wind Power, Aviation and Military) these
requirements may vary from the automotive standards
described above.

Indústria Não Automotiva
Para alguns setores não automotivos (tais como Náutico,
Ferroviário, de Energia Eólica, Aviação e Militar) esses
requisitos podem diferir das normas automotivas descritas
acima.

In light of the limitation periods of product liability claims,
retention periods up to 30 years are recom- mended.

À luz dos períodos de limitação de reivindicações de
responsabilidade de produto, recomenda-se períodos de
retenção de até 30 anos.

These regulations and this summary do not replace legal
requirements.

Essas regulamentações e este resumo não substituem os
requisitos legais.

1.21.

Marking of Customer’s Property
(IATF 16949: section 8.5.3)
All tools for manufacturing, testing or inspection equipment
belonging to ZF or customers of ZF shall be permanently
marked to clearly show that they are property of ZF or of
the customer of ZF. These tools shall only be used for ZF
products unless an authorization in writing exists. Failure to
comply with tool identification requirements will result in
delay or non-payment.

1.21

1.22.

Customer Specific Requirements
(IATF 16949: section 4.3.2)
Suppliers are expected to comply with specific requirements
of ZF customers.

1.22

General customer specific requirements are already included
in this directive and shall be implemented.

Os requisitos específicos e gerais do cliente já estão incluídos
nesta Diretiva e devem ser implementados.

Marcação de Propriedade do Cliente
(IATF 16949: seção 8.5.3)
Todas as ferramentas para fabricação, testes ou
equipamentos de inspeção que pertençam à ZF ou a
Clientes da ZF devem receber marcas permanentes que
demonstrem claramente serem propriedade da ZF ou do
cliente da ZF. Essas ferramentas devem ser usadas somente
para produtos da ZF, exceto se houver uma autorização por
escrito. O não cumprimento dos requisitos para identificação
de ferramentas resultará em atraso ou falta de pagamento.
Requisitos Específicos do Cliente
(IATF 16949: seção 4.3.2)
Espera-se que os fornecedores cumpram os requisitos
específicos dos clientes da ZF.
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Additional customer specific requirements issued by ZF
customers will be communicated on a project basis. Their
application will be subject to an agreement between ZF and
the supplier.

Os requisitos específicos adicionais de clientes emitidos
pelos clientes da ZF serão comunicados com base em
projeto. A aplicação deles estará sujeita a um acordo entre a
ZF e o fornecedor.

23

2. APQP Advanced Product Quality
Plannings
APQP Planejamento Avançado de
Qualidade do Produto
(IATF 16949: section 8.1)

(IATF 16949: seção 8.1)

ZF’s objective is to involve suppliers in quality planning
for a new project at the earliest possible stage. ZF always
requires systematic planning from our suppliers in the
context of project management according to VDA Volume
Material Level Assurance (Product Creation – Maturity Level
Assurance for New Parts), or AIAG APQP, provided ZF does
not stipulate another procedure. This planning applies both
to the parts made by the supplier as well as to the supplier’s
purchased parts.

O objetivo da ZF é envolver os fornecedores no
planejamento da qualidade para um novo projeto no estágio
mais inicial possível. A ZF sempre exige planejamento
sistemático de nossos fornecedores no contexto de
gerenciamento de projeto de acordo com a VDA Garantia de
Volume de Nível de Material (Criação de produto - Garantia
de nível de maturidade para Novas Peças), ou AIAG APQP
desde que a ZF não estipule outro procedimento. Esse
planejamento se aplica tanto às peças feitas pelo fornecedor
como às peças compradas do fornecedor.

ZF shall be notified of the project manager and the project
team.

A ZF deve ser notificada sobre o gerente de projeto e a
equipe do projeto.

For the respective part and/or project, the supplier shall, at
a minimum, implement the planning steps specified below
(see sections 2.1 to 2.35). Each section describes a necessary
planning item (APQP element). If not otherwise specified by
ZF, all of these requirements are mandatory.

Para a respectiva peça e/ou projeto, o fornecedor deve,
como mínimo, implementar as etapas de planejamento
especificadas abaixo (consulte as seções 2.1 a 2.35) Cada
seção descreve um item de planejamento necessário
(elemento APQP). Se não especificado em contrário pela ZF,
todos esses requisitos são obrigatórios.

Feedback shall be provided by means of the requested form,
available for download on the ZF Internet website and/or the
communication platforms supported by ZF, unless otherwise
specified by ZF.

Deve-se fornecer feedback através do formulário solicitado,
disponível para download no website da ZF e/ou das
plataformas de comunicação suportadas pela ZF, salvo em
caso de especificação em contrário da ZF.

For parts produced and purchased by the supplier (raw
materials, external processing, sub-suppliers), a status shall
be drawn up which represents the individual evaluations in
summary and puts emphasis on individual critical items.

Para as peças produzidas e compradas pelo fornecedor
(matérias-primas, processamento externo, subfornecedores),
deve-se preparar uma representação da situação que mostre
as avaliações individuais em resumo e que enfatize os itens
individuais críticos.

Project-specific requirements which go beyond the contents
of this Quality Directive will be agreed between ZF and the
supplier.

Os requisitos específicos do projeto que vão além do
conteúdo desta Diretiva de Qualidade serão acordados entre
a ZF e o fornecedor.

2.1.
Supplier Readiness
The early recognition and avoidance of quality risks is a key
success factor for a flawless launch and stable serial supply.
ZF reserves the right to determine components of increased
risk or special priority and initiate a supplier readiness
program for these components. The program shall be
carried out by the supplier in cooperation with ZF. Content

2.1
Prontidão do Fornecedor
O reconhecimento precoce e a prevenção de riscos de
qualidade são fatores de sucesso essenciais para um
lançamento impecável e fornecimento em série estável.
A ZF se reserva o direito de determinar componentes
com aumento de risco ou prioridade especial e iniciar
um programa de prontidão do fornecedor para esses

2
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and procedures are described in the “ZF Supplier Readiness
Directive” available for review on the ZF Internet website.

componentes. O programa deve ser executado pelo
fornecedor em conjunto com a ZF. O conteúdo e os
procedimentos estão descritos na “Diretiva de Prontidão do
Fornecedor da ZF” disponível para revisão no website da ZF.

2.2.
Early Supplier Involvement
Depending on the project, ZF will seek to involve their
suppliers at an early stage to carry out a simultaneous
engineering. ZF expects their suppliers to actively participate
in these simultaneous engineering activities if invited by ZF.

2.2
Envolvimento precoce do fornecedor
Dependendo do projeto, a ZF procurará envolver seus
fornecedores em um estágio inicial para realizar uma
engenharia simultânea. A ZF espera que seus fornecedores
participem ativamente dessas atividades de engenharia
simultânea caso sejam convidados pela ZF.

In such a case, a simultaneous engineering process shall
be carried out, involving both ZF and the supplier. A
list of necessary activities shall be created, with a clear
responsibility for the supplier or for ZF. Commitment to
implementation of these activities shall be documented
and confirmed. The final result will be assessed by ZF for
approval.

Em tal caso, um processo de engenharia simultânea
deve ser desenvolvido, envolvendo a ZF e o fornecedor.
Deve ser criada uma lista de atividades necessárias com
responsabilidades claras para o fornecedor ou para a ZF.
O compromisso assumido para implementação dessas
atividades deve ser documentado e confirmado. O resultado
final será avaliado pela ZF para aprovação.

2.3.

2.3

Lessons Learned/Knowledge Transfer
(IATF 16949: section 7.1.6)

Prior to filling out the feasibility study, the supplier shall
take all the relevant lessons learned and knowledge from
previous or similar projects into consideration according to
section 1.19 – Lessons Learned.

Lições Aprendidas/Transferência de
Conhecimento
(IATF 16949: seção 7.1.6)
Antes de preencher o estudo de viabilidade, o fornecedor
deve levar em consideração todas as lições relevantes
aprendidas e conhecimento de projetos anteriores ou
similares de acordo com a seção 1.19 - Lições Aprendidas.

2.4.

Feasibility Study
(IATF 16949: section 8.2.3)
The supplier shall analyze all technical documents (e.g.
drawing, specifications, environment, statement of work,
commodity specific and customer specific requirements
…) as well as the Purchasing Terms & Conditions and this
Quality Directive as part of a contract review.

2.4

The requirements are to determine and confirm:
• the feasibility of the design (for suppliers with design
responsibility),
• the ability to manufacture,
• the ability to measure, achieve and sustain process
capability for special characteristics.

Os requisitos devem determinar e confirmar:
• a viabilidade do projeto (para fornecedores com
responsabilidade do projeto).
• a capacidade de fabricação.
• a capacidade de medir, alcançar e sustentar capacidade
de processo para características especiais.

Estudo de viabilidade
(IATF 16949: seção 8.2.3)
O fornecedor deve analisar todos os documentos técnicos
(por ex., esquemas, especificações, ambiente, declaração de
trabalho, requisitos específicos de cliente e específicos de
mercadoria bem como os Termos e Condições de Compra
e esta Diretiva de Qualidade como parte de uma revisão de
contrato.
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We expect our suppliers to determine improvements in
design, process and costs.
In this context, ZF also expects that the supplier con- siders
issues such as packaging and shipping.

Esperamos que nossos fornecedores determinem melhorias
em projeto, processo e custos.
Nesse contexto, a ZF também espera que o fornecedor
considere questões como embalagem e envio.

For each part, all potential suppliers shall submit a signed
Feasibility Study form (available for download on the ZF
Internet website) along with the quote, prior to sourcing and
awarding of the contract. This is a prerequisite and does not
guarantee award of business.

Para cada peça, todos os fornecedores potenciais devem
apresentar um formulário de Estudo de Viabilidade
(disponível para download no website da ZF) juntamente
com a cotação, antes da seleção e adjudicação do contrato.
Este é um pré-requisito e não garante a atribuição de
negócios.

Prior to final sourcing award, ZF reserves the right to
conduct a joint detailed technical review/verification with
appropriate supplier representatives.

Antes da atribuição final da seleção, a ZF se reserva o direito
de conduzir uma revisão/verificação técnica detalhada
conjunta com representantes apropriados do fornecedor.

The submission of the feasibility study shall be accompanied
by a Capacity Confirmation, if requested by ZF. Whenever
there is a product or process change on existing business,
the feasibility study shall be checked and confirmed. The
confirmed feasibility study shall be a part of all part approval
reports.

O envio do estudo de viabilidade deve ser acompanhado
de uma Confirmação de Capacidade, se solicitado pela ZF.
Sempre que houver uma alteração de produto ou processo
nos negócios existentes, o estudo de viabilidade deve ser
verificado e confirmado. O estudo de viabilidade confirmado
deve ser uma parte de todos os relatórios de aprovação de
peças.

2.5.

Planning Contents
(IATF 16949: section 8.1.1)
ZF shall be notified of detailed activity planning by means of
the requested forms (available on the ZF Internet website)
and/or via ZF’s communication platforms.

2.5

2.6.

Project Plan
(IATF 16949: section 8.1)
The supplier creates a project plan based on the ZFspecified project milestones and submits it to ZF. This
schedule shall also indicate the dates that need to be
complied with by returning the requested forms (available
for download on the ZF Internet website) and/or by entering
the requested planning data in information exchange
platforms supported by ZF.

2.6

The supplier shall report on a regular frequency specified by
ZF.

O fornecedor deve comunicar em frequência regular
especificada pela ZF.

Conteúdo do Planejamento
(IATF 16949: seção 8.1.1)
A ZF deve ser notificada sobre o planejamento de atividades
detalhado por meio dos formulários de solicitação
(disponíveis no website da ZF) e/ou via plataformas de
comunicação da ZF.
Plano de projeto
(IATF 16949: seção 8.1)
O fornecedor cria um plano de projeto com base nos
marcos de projeto especificados da ZF e o apresenta à
ZF. Esse cronograma deve indicar também as datas que
precisam ser cumpridas na devolução dos formulários
solicitados (disponíveis para download no website da ZF)
e/ou digitando os dados de planejamento solicitados em
plataformas de troca de informações suportadas pela ZF.

26

QD83 - Global Supplier Quality Directive
2. APQP Advanced Product Quality Planning/ APQP Planejamento Avançado de Qualidade do Produto

2.7.

Product Description
(IATF 16949: section 8.2.2)
Product description starts at a very early stage of the
sourcing process (before the APQP phase) to ensure that
all requirements from ZF and ZF’s customer are captured
and included in all relevant documents (e.g. technical
specifications, drawings, internal standards …).

2.7

All issues identified during the product description process
will be tracked by means of an agreed action plan.

Todas as questões identificadas durante o processo de
descrição do produto serão rastreadas por meio de um plano
de ação acordado.

Dimensions not described in the 3D data models (if
applicable) but necessary from a production engineering
point of view (e.g. runner locations, parting lines) shall
always be determined, specified and agreed with ZF in order
to avoid interferences and problems with manufacturing
and assembly.

As dimensões que não forem descritas nos modelos de
dados em 3D (se aplicável), mas que são necessárias
do ponto de vista da engenharia de produção (por ex.,
locais de fundição, linhas de separação) devem sempre
ser determinadas, especificadas e acordadas com a ZF
para evitar interferências e problemas com fabricação e
montagem.

2.8.

2.8

Development Interface Agreement (only for
Suppliers with Design Responsibility)

If required, ZF will ensure a project-specific clarification of
the development related tasks and responsibilities. This is
done by means of a “Development Interface Agreement”,
available on the ZF Internet website. This document shall be
filled in by ZF and the supplier with design responsibility. It
shall be agreed upon by both parties.

2.9.

Field Failure Analysis/No Trouble Found
(IATF 16949: section 10.2.5/10.2.6)

Descrição do Produto
(IATF 16949: seção 8.2.2)
A descrição do produto tem início em um estágio bastante
inicial do processo de seleção (antes da fase APQP) para
garantir que todos os requisitos da ZF e do cliente da ZF
sejam capturados e incluídos em todos os documentos
relevantes (por ex., especificações técnicas, desenhos,
normas internas ...).

Acordo de Interface de Desenvolvimento
(somente para Fornecedores com
Responsabilidade de Projeto)
Se necessário, a ZF garantirá um esclarecimento específico
do projeto das tarefas e responsabilidades relacionadas ao
desenvolvimento. Isso é feito por meio de um “Acordo de
Interface de Desenvolvimento”, disponível no website da ZF.
Esse documento deve ser preenchido pela ZF e o fornecedor
com responsabilidade de projeto. Deve haver acordo entre
ambas as partes.

For complaints from the field, the supplier has to plan a
methodic analysis according to VDA Volume “Joint Quality
Management in the Supply Chain – Marketing and Service –
Field Failure Analysis”. The No Trouble Found process is part
of this volume.

Análise de Falha de Campo/Nenhum Problema
Encontrado
(IATF 16949: seção 10.2.5/10.2.6)
Para reclamações do campo, o fornecedor deve planejar uma
análise metódica de acordo com o VDA Volume “Gestão de
Qualidade Conjunto na Cadeia de Fornecimento - Marketing
e Serviço - Análise de Falha de Campo.” O processo Nenhum
Problema Encontrado é parte desse volume.

2.10.

2.10

Quality Objectives
(IATF 16949: section 6.2)
For measurement and evaluation of the achieved quality,

2.9

Objetivos de qualidade
(IATF 16949: seção 6.2)
Para medição e avaliação da qualidade alcançada, os
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internal project/product related quality objectives shall be
defined by the supplier. The supplier shall monitor the KPIs
at all times to meet the quality objectives set by ZF.

objetivos de qualidade relacionados a produto/projeto
interno devem ser definidos pelo fornecedor. O fornecedor
deve monitorar os KPIs constantemente para satisfazer os
objetivos de qualidade definidos pela ZF.

2.11.

Special Characteristics
(IATF 16949: section 8.3.3.3)
Special Characteristics as well as their relevance
and importance are defined in section 1.9 – Special
Characteristics.

2.11

The supplier shall identify and mark them in all relevant
product and process documents, such as drawings, FMEA,
risk analyses, work instructions, control plans and ZF specific
documents such as the Product Characteristic Matrix, Series
Control Special Characteristics, etc.

O fornecedor deve identificar e marcá-las em todos os
documentos relevantes de processo e produto, tais como
desenhos, FMEA, análise de risco, instruções de trabalho,
planos de controle e documentos específicos da ZF, como a
Matriz de Característica de Produto, Características Especiais
de Controle de Série etc.

These characteristics require particular consideration
including capable processes, error proofing, special controls
and monitoring in all relevant planning steps as described in
the ”Regulation of Special Characteristics (SC) within the ZF
Group“ (available for review on the ZF Internet website).

Essas características requerem consideração especial
inclusive processos capazes, verificação de erro, controles
especiais e monitoramento em todas as etapas de
planejamento relevantes como descrito na ”Regulamentação
de Características Especiais (CE) no Grupo ZF“ (disponível
para revisão no website da ZF).

Concerning the verification management documents for
Special Characteristics, the extent of the retention period
to be applied needs to be defined in accordance with the
requirements described in section 1.20 – Retention Periods.

Com relação aos documentos de gerenciamento de
verificação para Características Especiais, a extensão do
período de retenção a ser aplicado deve ser definido de
acordo com os requisitos descritos na seção 1.20 - Períodos
de Retenção.

2.12.
Safe Launch Plan
The supplier shall agree upon a Safe Launch Plan prior to the
PPAP run, using the requested form (available for download
on the ZF Internet website).

2.12
Plano de Lançamento Seguro
O fornecedor deve concordar com um Plano de Lançamento
Seguro antes da execução do PPAP, usando o formulário de
solicitação (disponível para download no website da ZF).

For details, refer to section 4.4 – Safe Launch. A more
in depth description of the Safe Launch Process can be
accessed for review on the ZF Internet website.

Para detalhes, consultar a seção 4.4 - Lançamento
Seguro. Uma descrição mais aprofundada do Processo de
Lançamento Seguro pode ser acessada para revisão no
website da ZF.

2.13.

2.13

Process Flow Chart
(IATF 16949: section 8.3.5.2)
The supplier shall provide a Process Flow Chart for the entire

Características especiais
(IATF 16949: seção 8.3.3.3)
As Características Especiais assim como sua relevância e
importância são definidas na seção 1.9 - Características
Especiais.

Fluxograma de processo
(IATF 16949: seção 8.3.5.2)
O fornecedor deve fornecer um Fluxograma de Processo
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process chain from receiving inspection to pack- aging and
shipping. This process flow chart shall be presented to ZF
for common review. FMEA and Control Plan shall align with
Process Flow Chart.

para toda a cadeia do processo, desde inspeção de
recebimento a embalagem e envio. Esse fluxograma de
processo deve ser apresentado à ZF para revisão comum.
FMEA e Plano de Controle devem estar em linha com o
Fluxograma de Processo

2.14.

Operation Plan
(IATF 16949: section 8.3.5.2)
An Operation Plan shall be completed for all single
components and assemblies. It shall include all information
on process steps, internal/external transport, means of
transportation, as well as the machines and operating
materials to be used. Necessary drawings e.g. for production
stage, raw part as well as process descriptions, shall be
issued.

2.14

2.15.

Product and Process FMEA
(IATF 16949: section 8.3.5.2)
The Failure Mode & Effects Analysis (FMEA) shall be carried
out to examine possible risks and their evaluation regarding
severity, probability of occurrence, and the possibility of
detection.

2.15

These risks shall be minimized by introducing appropriate
measures.

Esses riscos devem ser minimizados com a introdução de
medidas apropriadas.

The FMEA is thus an important instrument for preventing
defects. The FMEA shall be carried out in a timely manner,
so that the results and measures to be taken can still be
incorporated into planning.

O FMEA é portanto, um instrumento importante para
prevenir defeitos. O FMEA deve ser executado em tempo
hábil, para que os resultados e medidas a serem tomadas
possam ainda ser incorporados ao planejamento.

A FMEA shall be used for all phases of the product life cycle,
such as design, production, assembly, packaging, transport,
customer usage, as well as recycling and waste disposal.

Um FMEA deve ser usado para todas as fases do ciclo de
vida do produto, como projeto, produção, montagem,
embalagem, transporte, uso do cliente, bem como
reciclagem e descarte de resíduos.

The FMEA shall be used as a continuous improvement tool.

O FMEA deve ser usado como uma ferramenta de melhoria
contínua.

FMEAs shall be developed and/or revised in the following
cases, e. g.:
• development/production of new parts
• introduction of new manufacturing methods
• relocation of plants
• drawing changes

Os FMEAs devem ser desenvolvidos e/ou revisados nos
seguintes casos, por ex.:
• desenvolvimento/produção de novas peças
• introdução de novos métodos de fabricação
• relocalização de plantas
• alterações de desenho

Plano de Operação
(IATF 16949: seção 8.3.5.2)
Um Plano de Operação deve ser concluído para todos os
componentes únicos e montagens. Ele deve incluir todas as
informações sobre etapas de processo, transporte interno/
externo, meios de transporte, bem como as máquinas
e materiais de operação a serem usados. Os desenhos
necessários, por ex. para estágio de produção, peça bruta
bem como descrições de processos, devem ser emitidos.
FMEA de Produto e Processo
(IATF 16949: seção 8.3.5.2)
O Modo de Falha e Análise de Efeitos (FMEA) deve ser
executado para examinar possíveis riscos e avaliar os
mesmos quanto a severidade, probabilidade de ocorrência e
a possibilidade de detecção.
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• process changes
• if defects occur
• lessons learned

• alterações de processo
• caso ocorra defeito
• lições aprendidas

Product (Design) FMEA
Product FMEA shall be completed for all parts which are
being designed within the responsibility of the supplier.
Upon request by ZF, Product FMEA shall be presented to ZF.

FMEA de Produto (Projeto)
O FMEA de produto deve ser concluído para todas as peças
que estão sendo projetadas dentro da responsabilidade do
fornecedor.
Mediante solicitação da ZF, o FMEA de Produto deve ser
apresentado à ZF.

Process FMEA
Process FMEA shall be completed for all process steps of a
component. In particular, the results of the process FMEA
and the special characteristics shall
be taken into consideration as basis for the Control Plan.
Upon request by ZF, Process FMEA shall be presented to ZF.
The following topics shall be considered:

FMEA de Processo
O FMEA de Processo deve ser concluído para todas as
etapas de processo de um componente. Particularmente, os
resultados do FMEA de Processo e as características especiais
devem ser levados em conta como base para o Plano de
Controle. Mediante solicitação da ZF, o FMEA de Processo
deve ser apresentado à ZF.
Os tópicos a seguir devem ser considerados.

Failure simulation along the FMEA (Product and Process)
The identified failure modes within the FMEA shall be
simulated on the shop floor after industrialization of the
production process in order to verify if the failures are
detected. Additional failure modes and other potential
causes shall be identified and integrated into the FMEA.

Simulação de falha ao longo do FMEA (Produto e
Processo)
Os modos de falha identificados no FMEA devem ser
simulados no chão de fábrica após industrialização do
processo de produção para verificar se as falhas são
detectadas. Modos de falha adicionais e outras causas em
potencial devem ser identificados e integrados no FMEA.

Material mix-up
The complete process chain during production, including
the processes of the sub-suppliers, shall be analyzed for risk
potential concerning the mix-up of material. All necessary
actions shall be taken in order to eliminate the risk of
material mix up (e.g. implementation of efficient interlocking
systems).

Mistura de Material
A cadeia de processo completa durante a produção, inclusive
os processos dos subfornecedores deve ser analisada quanto
ao risco potencial relacionado a mistura de material. Todas as
ações necessárias devem ser tomadas para eliminar o risco
de mistura de material (por ex., implementação de sistemas
de interbloqueio eficiente).

Management of part variants
A system shall be implemented which eliminates the risk of a
mix-up of similar looking parts.

Gerenciamento de variantes de peças
Um sistema deve ser implementado para eliminar o risco de
mistura de peças de aparência similar.

Control of scrap parts, rework parts, setup parts and
reference parts
This includes, in particular, the prevention of the mixing of
suspect parts with good parts in special situations such as
machine crashes, machine stoppage and re- start.

Controle de peças de sucata, peças de retrabalho, peças
de configuração e peças de referência
Esse controle inclui, principalmente, a prevenção contra
mistura de peças suspeitas com peças boas em situações
especiais como acidentes de máquinas, paralização de
máquina e reinicialização.
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Technical cleanliness
Technical cleanliness shall be implemented in the FMEA
based on the specific requirements. The sub-suppliers,
machine manufacturers and service providers have to be
considered as well.

Limpeza técnica
A limpeza técnica deve ser implementada no FMEA com
base nos requisitos específicos. Os subfornecedores,
fabricantes de máquinas e provedores de serviços devem ser
considerados também.

The product and all processes shall be designed so that all
the requirements are fulfilled.

O produto e todos os processos devem ser projetados de
modo que todos os requisitos sejam cumpridos.

By pass/Skip Process
A system shall be designed and implemented to ensure that
each process step can only be started if the previous one has
been successfully completed.

Processo desviar/pular
Um sistema deve ser projetado e implementado para
garantir que cada etapa de processo somente seja iniciada
se a anterior tiver sido concluída com sucesso.

Lessons Learned
All lessons learned from similar processes and products
shall be taken into account for the new project. Among
other things, lessons learned documentation, records of
all internal and external complaints, 8D reports, as well as
preceding FMEA’s shall be considered. Lessons Learned of
sub-supplier’s issues have to be taken into account as well.

Lições aprendidas
Todas as lições aprendidas de processos similares e produtos
devem ser levadas em conta para o novo projeto. Entre
outras coisas, documentação de lições aprendidas, registros
de todas as reclamações internas e externas, relatórios 8D,
bem como FMEAs precedentes devem ser considerados. As
Lições Aprendidas das questões do subfornecedor também
devem ser levadas em conta.

FMEDA (Failure Mode Effect and Diagnostic Analysis) If
requested by ZF, the SFF (Safe Failure Fraction) for electrical/
electronic/programmable electronic safety- related systems
shall be determined by the FMEDA based on the IEC DIN EN
61508-2. ZF shall be notified in written form about risks in
the safety related system.

FMEDA (Efeito de Modo de Falha e Análise de Diagnóstico)
Se solicitado pela ZF, a SFF (Fração de Falha Segura) para
sistemas elétricos/eletrônicos/eletrônicos programáveis
relacionados à segurança deve ser determinada pelo FMEDA
com base em IEC DIN EN 61508-2. A ZF deve ser notificada
por escrito sobre riscos no sistema relacionado a segurança.

Assessment
An assessment of the FMEA process shall be performed.
according to the international standards of VDA and AIAG or
by means of the FMEA checklist (available for review on the
ZF Internet website).

Avaliação
Uma avaliação do processo de FMEA deve ser conduzida
de acordo com as normas internacionais de VDA e AIAG
ou através da lista de verificação do FMEA (disponível para
revisão no website da ZF).

Implementing measures
Risks which are identified with the help of a FMEA shall be
minimized by taking appropriate measures. To implement
the measures, target dates and responsibilities shall be
assigned in such a way that the measures can be taken
before the start of production. The measures introduced
shall be re-evaluated regarding their effectiveness. ZF shall
be informed immediately about any necessary design
modifications.

Implementação de medidas
Os riscos que forem identificados com a ajuda de um
FMEA devem ser minimizados com a tomada de medidas
apropriadas. Para implementar as medidas, as datas fixadas
e responsabilidades devem ser atribuídas de modo que as
medidas possam ser tomadas antes do início da produção.
As medidas introduzidas devem ser reavaliadas com relação
à eficácia. A ZF deve ser informada imediatamente sobre
qualquer modificação de projeto necessária.
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2.16.

Test Planning/Development Release
(IATF 16949: section 8.3.4.2)

Suppliers with responsibility for product design shall
create and execute a plan, according to which the design
(development results) will be tested to ensure that it meets
the design specifications. This plan shall contain, among
other things, information on the date, type, extent of the
validation type, quantity of samples, etc. The difference
between planning and realization (gap analysis) shall be
evaluated.

2.16

Lançamento de Desenvolvimento/Planejamento
de Teste
(IATF 16949: seção 8.3.4.2)
Os fornecedores com responsabilidade por projeto de
produto devem criar e executar um plano de acordo com o
qual o projeto (resultados de desenvolvimento) será testado
para garantir que cumpre as especificações do projeto. Esse
plano deve conter, entre outras coisas, informação sobre
a data, tipo, extensão do tipo de validação, quantidade de
amostras etc. A diferença entre planejamento e execução
(análise de lacunas) deve ser avaliada.

The development release shall be confirmed using the
requested form (available for download on the ZF Internet
website), unless otherwise specified by ZF.

O lançamento de desenvolvimento deve ser confirmado
usando o formulário de solicitação (disponível para
download no website da ZF), exceto se especificado em
contrário pela ZF.

2.17.

Control Plan
(IATF 16949: section 8.5.1.1)
The control plan presents a planning tool for preventive
process security. It is implemented by a team through
systematic analysis of production, assembly and test
processes. This team should be made up of employees from
Planning, Manufacturing and Quality Assurance as well as
other related departments.

2.17

The results of product and process FMEAs, experiences with
similar processes and products, as well as the application of
improvement methods shall be taken into consideration in
the control plans.

Os resultados de FMEAs de produto e processo, experiências
com processos e produtos similares, bem como a aplicação
de métodos de aperfeiçoamento devem ser levados em
consideração nos planos de controle.

In the product development process, the control plan shall
be created for the phases of pre-series production, safe
launch and series production.

No processo de desenvolvimento de produto, o plano de
controle deve ser criado para as fases de produção pré-série,
lançamento seguro e produção de série.

A control plan for prototypes shall be created if required by
ZF.
For special characteristics, the sample plan frequency shall
be based on quantity, e.g. 5 pieces out of 50. The “Layout
Inspection and Functional Testing/Annual Revalidation“ shall
be included in the Control Plan. For more information, refer
to section 4.3.

Um plano de controle para protótipos deve ser criado se
requerido pela ZF.
Para características especiais, a frequência do plano de
amostra deve se basear em quantidade, por ex., 5 peças
em 50. A “Revalidação anual/Teste funcional e Inspeção de
layout” deve ser incluída no Plano de Controle. Para mais
informação, consulte a seção 4.3.

A detailed description of the process for preparing a control
plan is included in VDA Volume 4 and in AIAG APQP.

Uma descrição detalhada do processo para preparar um
plano de controle está incluída no VDA Volume 4 e AIAG
APQP.

Plano de Controle
(IATF 16949: seção 8.5.1.1)
O plano de controle apresenta uma ferramenta de
planejamento para segurança preventiva do processo.
Ele é implementado por uma equipe através de análise
sistemática de processos de produção, montagem e
testes. Essa equipe deve ser formada por funcionários de
Planejamento, Fabricação e Garantia de Qualidade, bem
como de outros departamentos relacionados.
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Release of Product and Process Development
(IATF 16949: section 8.3.5)

The supplier shall evaluate and document its releases for
individual stages of product and process development.

2.18

Liberação de Produto e Desenvolvimento de
Processo
(IATF 16949: seção 8.3.5)
O fornecedor deve avaliar e documentar seus lançamentos
quanto a estágios individuais de produto e desenvolvimento
de processo.

The results of these evaluations at each stage shall be
described in the requested planning documents (available
for download on the ZF Internet website).

Os resultados dessas avaliações em cada estágio devem
ser descritos nos documentos de planejamento requeridos
(disponível para download no website da ZF).

2.19.

Coordination of Production Control
(IATF 16949: section 8.5.1)
As a basic principle, all product and process character- istics
are important and shall be complied with.

2.19

Special characteristics require the proof of process
capability. For this purpose the supplier shall monitor these
characteristics with suitable methods, e.g. with statistical
process control (SPC).

As características especiais requerem comprovação de
capacidade do processo. Para esse fim, o fornecedor deve
monitorar essas características com métodos apropriados,
por ex., com controle estatístico de processo (SPC).

If process capability cannot be achieved, 100% inspection
shall be carried out.

Se a capacidade do processo não puder ser alcançada, uma
inspeção de 100% deve ser executada.

Special characteristics which are not measurable or only
measurable by destroying the product shall be monitored
and documented with suitable methods. Test intervals
and the size of random samples shall be determined and
planned.
Planned monitoring of the characteristics in series
production shall be agreed with ZF. This information shall be
documented in the Control Plan.

As características especiais que não forem mensuráveis
ou que forem mensuráveis apenas com a destruição do
produto, devem ser monitoradas e documentadas com
métodos adequados. Os intervalos de teste e o tamanho das
amostras randômicas devem ser determinados e planejados.
O monitoramento planejado das características em
produção em série deve ser acordado com a ZF. Essa
informação deve ser documentada no Plano de Controle.

2.20.

Planning and Procurement of Plant, Tools,
Fixtures and Equipment
(IATF 16949: section 7.1.3.1)
All plant, facilities, tools, fixtures and equipment necessary
for manufacturing are to be planned and procured to meet
the contracted volume. They shall be in place, at the latest,
by the initial sampling date.

2.20

All other equipment, as well as internal and external means
of transport, shall also be taken into consideration.

Todos os outros equipamentos, bem como meios
de transporte internos e externos, também deve ser
considerados.

Coordenação de Controle de Produção
(IATF 16949: seção 8.5.1)
Como princípio básico, todas as características de produto e
processo são importantes e devem ser cumpridas.

Planejamento e Aquisição de Planta,
Ferramentas, Acessórios e Equipamentos
(IATF 16949: seção 7.1.3.1)
A planta e todas as instalações, ferramentas, acessórios e
equipamentos necessários para a fabricação devem ser
planejados e adquiridos para atender o volume contratado.
Tudo deve estar pronto, o mais tardar, na data de início da
amostragem.
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2.21.

Cleanliness
(IATF 16949: section 8.2)
Based on the specific requirements, all types of
contamination and their sources across the entire process
chain must be considered in the FMEA. Alternatively, a
specific cleanliness FMEA may be conducted by the supplier.
The sub-suppliers, machine manufacturers and service
providers must be considered as well.
The product, packaging and all processes (storage,
handling, transportation …) shall be designed in such a
way that dirt emergence, dirt accumulation, dirt trailing and
contamination are avoided.

2.21

Limpeza
(IATF 16949: seção 8.2)
Com base nos requisitos específicos, todos os tipos de
contaminação e suas fontes em toda a cadeia do processo
devem ser considerados no FMEA. Alternativamente, um
FMEA de limpeza específico pode ser executado pelo
fornecedor. Os subfornecedores, fabricantes de máquinas e
prestadores de serviços devem ser considerados também.
Os processos de produto, embalagem e todos os processos
(armazenagem, manuseio, transporte...) devem ser
concebidos de modo a evitar emergência por sujidade,
acúmulo de sujidade, rastro de sujidade e contaminação.

The use of harmful material with potential to impact the
planned application shall be reported and requires an
approval by ZF.

O uso de material nocivo com potencial para afetar
a aplicação planejada deve ser comunicado e requer
aprovação da ZF.

2.22.

Inspection planning
(IATF 16949: section 8.5.1)
Based on the control plan, the supplier shall create an
inspection plan, which includes all characteristics to be
inspected with the appropriate inspection equipment for
each operation. In addition, the inspection frequency and
type of documentation of the results shall be defined in the
inspection plan.

2.22

2.23.

Planning and Procurement of Inspection
Equipment
(IATF 16949: section 7.1.5.1)
The supplier determines the inspection method with the
appropriate inspection equipment for all characteristics,
shown on e.g. drawing, standards, specifications, etc. The
procurement process shall be planned so that the necessary
inspection equipment is available by the time of PPF/PPAP
submission and suitability of the inspection process has
been verified. External inspection and testing by service
providers need to be planned as well. External service
providers shall be accredited according to ISO/IEC 17025 or
comparable national standards.

2.23

The verification shall be carried out according to the
requirements of VDA Volume 5 or AIAG MSA. In addition to
the MSA results, ZF may request or conduct an alignment of
measurements in selected cases.

A verificação deve ser executada de acordo com os requisitos
da VDA Volume 5 ou AIAG MSA. Além dos resultados de
MSA, a ZF poderá solicitar ou conduzir um alinhamento de
medições em casos selecionados.

Planejamento de inspeção
(IATF 16949: seção 8.5.1)
Com base no plano de controle, o fornecedor deve criar um
plano de inspeção que inclua todas as características a serem
inspecionadas com o equipamento de inspeção adequado
para cada operação. Além disso, a frequência da inspeção e
o tipo de documentação dos resultados devem ser definidos
no plano de inspeção.
Planejamento e Aquisição de Equipamento de
Inspeção
(IATF 16949: seção 7.1.5.1)
O fornecedor determina o método de inspeção com
o equipamento de inspeção adequado para todas as
características exibidas por ex. nos desenhos, normas,
especificações etc. O processo de aquisição deve ser
planejado de modo que o equipamento de inspeção
necessário esteja disponível por ocasião do envio de PPF/
PPAP e quando a adequação do processo de inspeção
estiver verificada. A inspeção externa e os testes feitos pelos
prestadores de serviços também devem ser planejados. Os
prestadores de serviços externos devem ser credenciados
conforme a ISO/IEC 17025 ou normas nacionais similares.
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2.24.

Capability studies
(IATF 16949: section 8.3.5.2/9.1.1.1)
The supplier shall agree to conduct the machine capability
study and process capability study according to one of the
automotive standards VDA Volume 2, VDA Volume 4 or AIAG
book SPC.
The following explanation is according to VDA. Please note
the alternative definition in AIAG.

2.24

Estudos de capacidade
(IATF 16949: seção 8.3.5.2/9.1.1.1)
O fornecedor deve concordar em conduzir o estudo de
capacidade da máquina e estudo de capacidade do processo
conforme uma das normas automotivas VDA Volume 2, VDA
Volume 4 ou AIAG livro SPC.
A explicação a seguir está de acordo com a VDA. Favor
observar a definição alternativa em AIAG.

Minimum requirements for capability indices:
• Machine capability/short-term process capability Cm/Cmk
1.67
• Preliminary process capability Pp/Ppk 1.67
• Process capability/long-term process capability Cp/Cpk
1.33

Requisitos mínimos para índices de capacidade:
• Capacidade da máquina/capacidade de processo de curto
prazo Cm/Cmk 1,67
• Capacidade de processo preliminar Pp/Ppk 1,67
• Capacidade de processo/capacidade de processo de
longo prazo Cp/Cpk 1,33

Deviating requirements will be agreed by ZF with the
supplier.

Requisitos de desvio serão acordados pela ZF com o
fornecedor.

Machine capability study/short-term capability
The machine capability studies shall be planned in such a
way that all verifications are available no later than at the
time of the PPF/PPAP submission.

Estudo de capacidade da máquina/capacidade de curto
prazo
Os estudos de capacidade da máquina devem ser planejados
de modo que todas as verificações sejam disponibilizadas o
mais tardar por ocasião do envio de PPF/PPAP.

Preliminary process capability study
The evaluation of preliminary process capability studies shall
be presented from at least 25 sub-groups, each consisting of
5 samples, unless otherwise agreed with ZF.

Estudo preliminar de capacidade de processo
A avaliação de estudos preliminares de capacidade de
processo deve ser apresentada de pelo menos 25 subgrupos,
cada um formado por 5 amostras, exceto se acordado em
contrário com a ZF.

For attributive inspection, sample size is minimum 300
consecutive pieces, unless otherwise agreed between ZF
and the supplier.

Para inspeção atributiva, o tamanho da amostra é no mínimo
300 peças consecutivas, exceto se acordado em contrário
entre a ZF e o fornecedor.

Containment, generally either 100% sorting or some form
of mistake proofing, shall continue until such time that the
process Ppk demonstrates preliminary capability unless
otherwise agreed with ZF.

A contenção, geralmente 100% de seleção ou alguma
forma de comprovação de erro, deve continuar até que o
Ppk processo demonstre capacidade preliminar, exceto se
acordado em contrário com a ZF.

Process capability study/Long-term process capability
The long-term process capability study shall be submitted
to ZF as soon as it can be determined according to above
mentioned requirements. Furthermore the results of the
process capability study shall be submitted upon request.

Estudo de capacidade de processo/Capacidade de processo
de longo prazo
O estudo de capacidade de processo de longo prazo deve
ser apresentado à ZF tão logo quanto possa ser determinado
de acordo com os requisitos mencionados acima. Além
disso, os resultados do estudo de capacidade do processo
devem ser apresentados mediante solicitação.
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Centered production
Centered production shall be the target for characteristics
which can be adjusted. In case of non- capable processes,
100% inspection/sorting or some form of mistake proofing
shall continue until such time that the process Cpk
demonstrates long term capability.

Produção centralizada
A produção centralizada deve ser a meta para características
que podem ser ajustadas. Em caso de processos sem a
capacidade, inspeção/seleção de 100% ou alguma forma
de comprovação de erro deve continuar até o momento em
que o processo Cpk demonstre capacidade de longo prazo.

The measurement uncertainty shall be deducted from the
specification limits in the following cases:

A incerteza da medição deve ser deduzida dos limites de
especificação nos seguintes casos:

• For features/characteristics which do not have process
capability and therefore require 100% inspection

• Para recursos/características que não tenham capacidade
de processo e que, portanto, requeiram inspeção de
100%.

• For processes which demonstrate sufficient process
potential (Cp/Pp), but where the process is not centered
and cannot be adjusted (e.g. stamping)

• Para processos que demonstrem potencial de processo
suficiente (Cp/Pp), porém onde o processo não
seja centralizado e não possa ser ajustado (por ex.,
estampagem).

2.25.

Planning of Preventive and Predictive
Maintenance
(IATF 16949: section 8.5.1.5)
To ensure the delivery capability, a system for preventive
and predictive maintenance on production equipment and
tooling shall be developed.

2.25

A maintenance plan shall be set out which includes the
maintenance intervals and the extent of the maintenance.

Um plano de manutenção que inclua os intervalos de
manutenção e a extensão da manutenção deve ser
estabelecido.

Consistent execution shall be documented in writing. In
addition to defining preventive maintenance intervals, a
contingency plan shall be established for all processes that
can influence the ability to deliver. These are e.g. machines
with capacity constraints and special tools.

A execução efetiva deve ser documentada por escrito. Além
da definição de intervalos de manutenção preventiva, um
plano de contingência deve ser estabelecido para todos os
processos que possam influenciar a capacidade de entrega.
São eles, por ex., máquinas com restrição de capacidade e
ferramentas especiais.

2.26.

2.26

Status of Sub-suppliers and Purchased Parts
(IATF 16949: section 8.4)
If the supplier assigns orders to a sub-supplier, the subsupplier shall also fulfill the requirements of this Quality
Directive. This includes the implementation of a quality
planning and feedback system with the sub- suppliers
according to the requirements of section 2 – APQP Advanced
Product Quality Planning.

Planejamento de Manutenção Preventiva e
Preditiva
(IATF 16949: seção 8.5.1.5)
Para assegurar a capacidade de entrega, um sistema para
manutenção preventiva e preditiva nos equipamentos de
produção e ferramentais deve ser desenvolvido.

Status de Subfornecedores e Peças Compradas
(IATF 16949: seção 8.4)
Se o fornecedor designar pedidos a um subfornecedor, o
subfornecedor deverá também preencher os requisitos
desta Diretiva de Qualidade. Isso inclui a implementação
de planejamento de qualidade e sistema de feedback com
os subfornecedores de acordo com os requisitos da seção 2
APQP Planejamento Avançado de Qualidade de Produto.
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The use of qualified sub-suppliers for the project shall be
ensured. If requirements are not met, improvement plans
shall be defined. The implementation shall
be guaranteed before PPF/PPAP approval of the entire
product. Special processes shall be considered as well. Refer
to section 2.34 – CQI/Qualification of Special Processes.

O uso de subfornecedores qualificados para o projeto deve
ser garantido. Se os requisitos não forem cumpridos, deve-se
definir planos de melhoria. A implementação deve
estar garantida antes da aprovação de PPF/PPAP de todo
o produto. Os processos especiais devem ser considerados
também. Consulte a seção 2.34 - CQI/Qualificação de
Processos Especiais.

A list of all sub-suppliers used shall be submitted to ZF
using the prescribed form, available for download on the ZF
Internet website. A copy of each approved sub- suppliers
signed PPF/PPAP cover sheet shall be included with the
supplier´s PPF/PPAP submission.

Uma lista com todos os subfornecedores usados deve ser
apresentada à ZF utilizando o formulário estabelecido,
disponível para download no website da ZF. Deve-se incluir
uma cópia de cada folha de rosto de PPF/PPAP assinada de
subfornecedores à envio de PPF/PPAP do fornecedor.

The status of the quality planning process shall be
presented regularly. The activities shall be organized so that
the Production Part Approval Process (PPF/PPAP) of the
purchased parts is completed before the production process
and product approval of the entire product.

O status do processo de planejamento de qualidade deve
ser apresentado regularmente. As atividades devem ser
organizadas de forma que o Processo de Aprovação de
Peça de Produção (PPF/PPAP) das peças compradas esteja
concluído antes do processo de produção e aprovação do
produto de todo o produto.

2.27.

Logistics
(IATF 16949: section 8.1.1/8.3.5.1/8.5.4)
In principle, ZF establishes a logistics agreement with the
supplier.

2.27

Regardless of whether such an agreement was made or
not, the following minimum requirements apply unless a
variance has been explicitly agreed:

Independentemente do tal acordo ter sido feito ou não,
os seguintes requisitos mínimos se aplicam exceto se uma
variação tiver sido explicitamente acordada.

Planning of packaging including labeling
The supplier is responsible for packaging their components
and to improve packaging if it is not fit for its intended
purpose. The packaging must be designed in such a way to
ensure that it is sufficiently robust to withstand shipment
by land, air, sea, etc. and arrive on time without damage
or contamination. The planned type of packaging must be
agreed with ZF on the supplier’s initiative in sufficient time
before PPF/PPAP or series production delivery.

Planejamento da embalagem incluindo rótulo
O fornecedor é responsável por embalar seus componentes
e por melhorar a embalagem caso não seja adequada para
a finalidade pretendida. A embalagem deve ser concebida
de tal modo a assegurar que seja suficientemente robusta
para suportar transporte por terra, ar, mar etc. e chegar no
prazo sem danos ou contaminação. O tipo de embalagem
planejado deve ser acordado com ZF por iniciativa do
fornecedor em tempo suficiente antes da entrega do PPF/
PPAP ou produção da série.

The “General Packaging Regulation Logistics, Environmental
Protection” of ZF Group Standard
ZFN 9004-1 shall be observed (available for review on the ZF
Internet website).

Deve-se observar a “Regulamentação Geral de Embalagem
Logística, Proteção Ambiental” da Norma
ZFN 9004-1 do Grupo ZF (disponível para revisão no website
da ZF).

Logística
(IATF 16949: seção 8.1.1/8.3.5.1/8.5.4)
Em princípio, a ZF estabelece um acordo de logística com o
fornecedor.
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Site-specific detailed regulations shall be applied if
requested.

As regulamentações detalhadas específicas do local devem
ser aplicadas se requerido.

Corrosion prevention
All products which could be impaired by interaction with the
environment shall be protected appropriately. Approval for
use of the planned corrosion inhibitors (if necessary) shall
be coordinated in a timely manner with ZF on the supplier’s
initiative and included with PPF/PPAP submission.

Prevenção de corrosão
Todos os produtos que podem ser prejudicados pela
interação com o meio ambiente devem ser protegidos
adequadamente. A aprovação pra uso de inibidores de
corrosão planejados (caso necessário) deve ser coordenada
em tempo hábil com a ZF por iniciativa do fornecedor e
incluída no envio do PPF/PPAP.

Material flow
To avoid mix up of batches and to be able to trace batches,
raw parts, parts purchased from sub-suppliers and parts
from supplier’s own production, “First In – First Out” principle
shall be followed across all processes and delivery. Supplier
shall ensure the traceability of their products from ZF all the
way back to their sub-suppliers. For this purpose, the parts
or containers shall be labeled in a suitable way with batch
identification number and revision status. The revision status
shall be stated on the delivery note.

Fluxo de material
Para evitar mistura de lotes e a fim de se conseguir rastrear
os lotes, peças brutas, peças compradas de subfornecedores
e peças da própria produção do fornecedor, o princípio
“Primeiro a Entrar - Primeiro a Sair” deve ser seguido em
todos os processos e entregas. O fornecedor deve garantir a
rastreabilidade de seus produtos da ZF em todo o trajeto de
volta para seus subfornecedores. Para esse fim, as peças ou
contêineres devem ser rotulados de modo adequado com
número de identificação de lote e status de revisão. O status
de revisão deve ser declarado na nota de entrega.

Cleanliness
The supplier is responsible for the cleanliness of both
the parts and the packaging and shall take cleanliness
specifications of ZF into consideration. Packaging shall
protect the parts against contamination.

Limpeza
O fornecedor é responsável pela limpeza das peças e
da embalagem e deve considerar as especificações de
limpeza da ZF. A embalagem deve proteger as peças contra
contaminação.

All packaging materials shall be recyclable, reusable or
returnable – whenever possible.

Todo o material das embalagens deve ser reciclável,
reutilizável e retornável – sempre que possível.

For further requirements concerning packaging and
cleanliness, refer to the ZF Global Logistics Directive
(available for review on the ZF Internet website).

Para requisitos adicionais relacionados a embalagem e
limpeza, consulte a Diretiva de Logística Global da ZF
(disponível para revisão no website da ZF).

If required by ZF, the supplier shall ensure that the packaging
for electronic parts conforms to the
ESD specific requirements (Electro Static Discharge).

Se solicitado pela ZF, o fornecedor deve garantir que a
embalagem para peças eletrônicas esteja em conformidade
com os requisitos específicos de ESD (Descarga Eletrostática).

2.28.

2.28

Traceability
(IATF 16949: section 8.5.2.1)
The supplier shall set up a defined process which allows
the traceability of a single part, batch production, or at a
maximum 8 hours of production all the way back to each

Rastreabilidade
(IATF 16949: seção 8.5.2.1)
O fornecedor deve estabelecer um processo definido que
permita a rastreabilidade de uma única peça, produção de
lote, ou o máximo de 8 horas de produção do início ao fim
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production step and inspection lot across the entire supply
chain, down to the raw material/purchased parts.

de cada etapa de produção e lote de inspeção ao longo de
toda a cadeia de fornecimento, até a matéria-prima/peças
compradas.

The traceability plan must be agreed with ZF on the
supplier’s initiative and installed in sufficient time before
PPF/PPAP submission. ZF specific requirements for
traceability must be taken into consideration.

O plano de rastreabilidade deve ser acordado com a ZF por
iniciativa do fornecedor e instalado em prazo suficiente
antes do envio do PPF/PPAP. Os requisitos específicos da ZF
para rastreabilidade devem ser considerados.

2.29.

2.29

Personnel
(IATF 16949: section 7.1.2/7.2)

Pessoal
(IATF 16949: seção 7.1.2/7.2)

Capacity requirements
Personnel need to be planned in a timely manner for both
the project and production. Planning shall be performed in
such a way that sufficient capacity is available at the start of
both project management and production.

Requisitos de capacidade
O pessoal deve ser planejado em tempo hábil para o
projeto e para a produção. O planejamento deve ser feito
de tal modo que haja capacidade suficiente no início do
gerenciamento do projeto e produção.

Qualification
When a new station is set up or in the case of a station
change, the personnel shall be trained according to the new
conditions. Corresponding verification shall be documented.

Qualificação
Ao montar uma nova estação ou no caso de uma alteração
de estação, o pessoal deve ser treinado de acordo com as
novas condições. A verificação correspondente deve ser
documentada.

When temporary/contracted personnel are deployed, a
risk analysis shall be done up front in consideration of the
workplace. This personnel shall be trained accord- ingly.

Ao empregar pessoal temporário/contratado, uma análise
de risco deve ser feita antecipadamente considerando
o local de trabalho. Esse pessoal deve ser treinado em
conformidade.

2.30.

Station Release
(IATF 16949: section 8.3.5.2)
The supplier shall release all manufacturing and assembly
stations before PPF/PPAP. While doing so, the availability and
suitability of the items listed in the following points shall be
ensured:

2.30

• capability studies
• error simulation completed and documented (e.g.
verification of automatic test equipment)
• complete and valid work documents (e.g. operation
sheets, control plans, inspection plans, …)
• operating materials and maintenance plans
• inspection equipment
• means of transport

• estudos de capacidade
• simulação de erro concluída e documentada (por ex.,
verificação de equipamento de teste automático)
• documentos de trabalho completos e válidos (por
ex., fichas de operação, planos de controle, planos de
inspeção etc.)
• materiais de operação e planos de manutenção
• equipamento de inspeção

Liberação de Estação
(IATF 16949: seção 8.3.5.2)
O fornecedor deve liberar todas as estações de manufatura
e montagem antes do PPF/PPAP. Ao fazer isso, deve-se
garantir a disponibilidade e adequação dos itens listados nos
seguintes pontos:
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• provision of material with accompanying documents
indicating the revision level of the parts

• meios de transporte
• provisão de material com documentos de
acompanhamento indicando o nível de revisão das peças

The inspection shall be performed using a suitable checklist.
All production and assembly operations shall be included.
The deviations, if any, shall be documented. Responsibilities
shall be defined for implementing corrective and
improvement measures and target deadlines shall be set.

A inspeção deve ser executada usando uma lista de
verificação adequada. Todas as operações de produção e
montagem devem ser incluídas. Os desvios, caso existam,
devem ser documentados. As responsabilidades devem ser
definidas para implementação de medidas corretivas e de
aperfeiçoamento e as datas limite devem ser definidas.

After completing the defined measures, another inspection
shall be performed, taking the deviations that had been
previously identified into account. The results shall also be
documented.

Após concluir as medidas definidas, outra inspeção deve
ser executada, considerando os desvios que tinham sido
identificados anteriormente. Os resultados também devem
ser documentados.

A release for the PPF/PPAP can only take place once the
results of the inspection are successful. This release shall be
documented.

A liberação para o PPF/PPAP somente pode ocorrer quando
os resultados da inspeção forem bem-sucedidos. A liberação
deve ser documentada.

2.31.

2.31

Manufacturing Prototypes
(IATF 16949: section 8.3.4.3)

Protótipos de fabricação
(IATF 16949: seção 8.3.4.3)

General requirements for prototypes
For prototype parts, a prototype inspection report
(dimension, performance, process data, etc.) shall be
submitted with the first delivery and in the event of
modifications (index/item number). For this purpose, the
initial sampling form VDA Volume 2 or AIAG PPAP shall be
used in accordance with ZF requirements. In this report, all
drawing characteristics or the extent of the modification
respectively, shall be verified on at least one part.

Requisitos gerais para protótipos
Para peças de protótipo, um relatório de inspeção de
protótipo (dimensão, desempenho, dados de processo
etc.) deve ser apresentado com a primeira entrega e no
caso de modificações (índice/número do item). Para esse
fim, o formulário de amostragem inicial VDA Volume 2 ou
AIAG PPAP deve ser usado de acordo com os requisitos da
ZF. Nesse relatório, todas as características do desenho ou
a extensão da modificação respectivamente devem ser
verificados em pelo menos uma peça.

Apart from that, ZF will specify the necessary extent of
documentation in the individual case.

Além disso, a ZF especificará a extensão necessária de
documentação no caso individual.

If the prototype and production suppliers are different, the
prototype supplier shall share with the production supplier
the process knowledge gathered in prototype fabrication, if
contractually agreed.

Se os fornecedores do protótipo e da produção forem
diferentes, o fornecedor do protótipo deverá compartilhar
com o fornecedor de produção o conhecimento do processo
reunido na fabricação do protótipo, se acordado em
contrato.

The process established to produce parts for validation
shall not be changed without prior written agreement and
acceptance by ZF. Change requests shall comply with the

O processo estabelecido para produzir peças para validação
não deve ser alterado sem acordão e aceitação prévios
por escrito da ZF. As solicitações de alteração devem estar
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requirements of change management accord- ing to section
1.11 – Changes to Product or Process.

em conformidade com os requisitos de gerenciamento
de mudanças de acordo com a seção 1.11 - Mudanças em
Produto ou Processo.

Prototype deliveries shall also be marked and documented
via the requested form, available on the ZF Internet website.

As entregas de protótipos também devem ser marcadas e
documentadas através de formulário requerido, disponível
no website da ZF.

Location and component specific requirements for
prototypes
On request from ZF, special characteristics and additional
characteristics defined by ZF are to be documented 100%
during the prototype phase and in the ordered quantity.
These characteristics are identified in the drawing.

Requisitos específicos de componentes e localização
para protótipos
A pedido da ZF, as características especiais e as
características adicionais definidas pela ZF devem ser
documentadas 100% durante a fase de protótipo e na
quantidade encomendada. Essas características são
identificadas no desenho.

If requested by the ZF receiving plant, the following
additional requirements shall be fulfilled:

Se solicitado pela planta receptora da ZF, os seguintes
requisitos adicionais devem ser cumpridos.

Proto 1
For each batch, all the special characteristics (for more
information, see section 1.9 and 2.11) shall be mea- sured
and documented for 15% of the delivered parts (round up
quantity). In addition to the measured values, the respective
average and range shall be indicated. A deviation from
this requirement is only possible under the following
circumstances:

Proto 1
Para cada lote, todas as características especiais (para
maiores informações, consulte a seção 1.9 e 2.11) devem ser
medidas e documentadas para 15% das peças entregues
(quantidade arredondada). Além dos valores medidos, devese indicar a média respectiva e o alcance. O desvio desse
requisito somente é possível sob as seguintes circunstâncias:

a) Characteristics are tool related
Production is taking place on series production ma- chines
and tools for which machine capability values are already
available for similar parts (material, dimensions, and
tolerances).

a) As características estão relacionadas às ferramentas
A produção está sendo feita em máquinas de produção
em série e ferramentas onde os calores de capacidade da
máquina já estão disponíveis para peças similares (material,
dimensões e tolerância).

b) Parts coming from the series production
If this applies, all characteristics on two parts from each
delivery have to be measured and documented. In this
case, the respective average value and the range of series
production shall be reported.

b) Peças vindo da produção em série
Caso se aplique, todas as características em duas peças de
cada entrega devem ser medidas e documentadas. Nesse
caso, o respectivo valor médio e alcance da produção em
série devem ser reportados.

Measured values and other requested data (average value,
range, capability values, and tool dependent characteristics)
shall be documented using the specified form (available for
download on the ZF Internet website) or an equivalent form.

Os valores medidos e outros dados solicitados (valor médio,
alcance, valores de capacidade e características dependentes
de ferramentas) devem ser documentados usando o
formulário especificado (disponível para download no
website da ZF) ou um formulário equivalente.
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Proto 2
For each prototype delivery, the documentation for special
characteristics (for more information, see section
1.9 and 2.11) and further agreed upon characteristics shall
be delivered for 5 parts. Quantities deviating from this are to
be determined by the ZF receiving plant.

Proto 2
Para cada entrega de protótipo, a documentação para
características especiais (para informação adicional,
consultar a seção
1.9 e 2.11) e as características adicionais acordadas devem
ser entregues para 5 peças. As quantidades diferentes disso
devem ser determinadas pela planta receptora da ZF.

Measured values shall be documented using the specified
form (available for download on the ZF Internetwebsite) or
an equivalent form.

Os valores medidos devem ser documentados usando o
formulário especificado (disponível para download no Web
site da ZF) ou um formulário equivalente.

2.32.

Audit Planning
(IATF 16949: section 9.2/7.2.3/7.2.4)
The supplier shall issue an audit program which de- fines
the regular execution and the extent of internal product and
process audits. VDA Volume 6 part 5 or VDA Volume 6 part
3 or equivalent procedures are to be applied. Audits at subsuppliers shall also be taken into consideration.
Suppliers shall have qualified auditors to fulfill the
automotive standards.

2.32

Specific audit requirements related to special pro- cesses
and products (CQI, Customer Specific Requirements, SPICE
assessment, etc.) shall also be considered.

Requisitos de auditoria específicos relacionados a processos
e produtos especiais (CQL Requisitos específicos do cliente,
avaliação SPICE etc.) também devem ser considerados.

2.33.

Capacity Verification (Run at Rate)
(IATF 16949: section 8.3.5.2)
A Run at Rate (R@R) is a performance driven trial run under
serial production conditions.

2.33

The purpose of R@R is to demonstrate that ZF requirements
for supplier capacity are met, to provide evidence that the
supplier can produce the required volumes to specification
with existing capacity and to identify potential process
weaknesses.

A finalidade do R@R é demonstrar que os requisitos da ZF
para capacidade de fornecedor foram cumpridos, fornecer
evidência de que o fornecedor pode produzir os volumes
requeridos para especificação com a capacidade existente e
identificar pontos fracos em potencial do processo.

Potential reasons for performing R@R:
• ZF requirement
• new product/ new supplier
• changes in product, process or equipment

Motivos em potencial para executar um R@R:
• solicitação da ZF
• novo produto/novo fornecedor
• alterações em produto, processo ou equipamento

• capacity increase
• relocation of tool and/or equipment

• aumento de capacidade
• realocação de ferramenta e/ou equipamento

Planejamento de Auditoria
(IATF 16949: seção 9.2/7.2.3/7.2.4)
O fornecedor deve emitir um programa de auditoria que
defina a execução regular e a extensão do produto interno
e auditorias de processo. A VDA Volume 6 parte 5 ou VDA
Volume 6 parte 3 ou procedimentos equivalentes devem ser
aplicados. Auditorias nos subfornecedores também devem
ser levadas em consideração.
Os fornecedores devem ter auditores qualificados para
cumprir as normas automotivas.

Verificação de Capacidade (Run at Rate)
(IATF 16949: seção 8.3.5.2)
O Run at Rate (R@R) é um teste conduzido de desempenho
executado sob condições de produção em série.
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• supplier performance problems
Unless otherwise agreed, the R@R shall be applied to all
production material supplied to ZF. The R@R Tool specified
by ZF shall be used.

• problemas no desempenho do fornecedor
Exceto se acordado em contrário, o R@R deve ser aplicado
em todo material de produção fornecido à ZF. A Ferramenta
R@R especificada pela ZF deve ser usada.

Catalogue parts are excluded from this R@R requirement.
In case of any exception from performing a R@R, supplier
capacity for the respective parts shall then be assured and
documented with a separate capacity commitment signed
by the supplier.

As peças de catálogo devem ser excluídas desse requisito
de R@R. Em caso de qualquer exceção na execução do R@R,
a capacidade do fornecedor para as respectivas peças deve
então ser assegurada e documentada com um compromisso
de capacidade separado assinado pelo fornecedor.

The R@R shall be conducted either on all process steps or on
individual bottleneck/critical process steps. When limited to
individual process steps, the reason(s) shall be documented.

O R@R deve ser conduzido em todas as etapas do
processo ou em etapas individuais de processo crítico/
congestionamento. Quando limitado a etapas de processo
individuais, as razões devem ser documentadas.

R@R result shall be provided using the ZF R@R Verifi- cation
Form signed by the Supplier and by ZF.

O resultado do R@R deve ser fornecido usando o formulário
de verificação de R@R da ZF assinado pelo Fornecedor e pela
ZF.

The signed form “R@R Verification” is required for PPF/PPAP
documentation. This form is part of the ZF R@R Tool and is
available for download on the ZF Internet website.

O formulário “Verificação de R@R” assinado é necessário
para documentação de PPF/PPAP. Esse formulário é parte da
Ferramenta R@R da ZF e está disponível para download no
website da ZF.

2.34.

CQI/Qualification of Special Processes
(IATF 16949: section 9.2.2.3)
The AIAG (Automotive Industry Action Group) is pub- lisher
of the CQI guidelines (Continuous Quality Improvement). CQI
formats are available at www.aiag.org.

2.34

For suppliers and sub-suppliers dealing with special
processes according to AIAG, relevant CQI-guidelines shall
be considered.

Para fornecedores e subfornecedores que lidam com
processos especiais de acordo com o AIAG, as diretrizes CQI
relevantes devem ser consideradas.

If the result shows findings of the type “Need for Immediate
Action” or “Fail Findings”, the supplier shall inform ZF
immediately and provide an action plan.

Se os resultados mostrados forem do tipo “Necessidade de
Ação Imediata” ou “Resultados de Falhas”, o fornecedor deve
informar à ZF imediatamente e fornecer um plano de ação.

Heat Treatment Process
Due to the critical performance of Heat Treat, ZF has taken
steps to control the use of heat treatment suppliers. ZF
encourages its suppliers to use heat treatment sub-suppliers
previously approved by ZF. In the event that it becomes
necessary to use a heat treat supplier that has not been

Processo de Tratamento por Calor
Devido ao desempenho crítico do Tratamento Térmico, a
ZF adotou medidas para controlar o uso de fornecedores
de tratamento por calor. A ZF recomenda que seus
fornecedores usem subfornecedores de tratamento térmico
que tenham sido previamente aprovados pela ZF. Caso se

CQI/Qualificação de processos Especiais
(IATF 16949: seção 9.2.2.3)
O AIAG (Grupo de Ação da Indústria Automotiva) é o editor
das diretrizes CQI (Melhoria de Qualidade Contínua). Os
formatos da CQI estão disponíveis no endereço www.aiag.
org.
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approved by ZF, the supplier shall provide a valid CQI-9
self-assessment at the time of RFQ (Request for Quotation),
along with the Basic Technical Workbook/Feasibility Study
or during the APQP phase. ZF reserves the right to audit and
then approve or reject the selected heat treat supplier.

torne necessário usar um fornecedor de tratamento por calor
que não tenha sido aprovado pela ZF, o fornecedor deve
oferecer uma autoavaliação CQI-9 válida na ocasião da RFQ
(Solicitação de Cotação), juntamente com o Livro de trabalho
Técnico Básico/Estudo de viabilidade ou durante a fase de
APQP. A ZF se reserva o direito de auditar e então aprovar ou
rejeitar o fornecedor de tratamento térmico selecionado.

The CQI assessments are self-assessments and shall be
performed according to the CQI requirements at least
annually.
These self-assessments and action plans to address gaps
shall be submitted electronically to ZF via the requested
communication platform.

As avaliações CQI são autoavaliações e devem ser executadas
de acordo com os requisitos de CQI pelo menos anualmente.
Essas autoavaliações e planos de ação para abordar lacunas
devem ser entregues eletronicamente à ZF através da
plataforma de comunicação solicitada.

2.35.

2.35

Maturity Level Assurance for New Parts
(IATF 16949: section 8.3.2.1)

For new parts, ZF reserves the right to process the project
in accordance with the requirements of VDA Volume
Maturity Level Assurance (Product Creation – Maturity Level
Assurance for New Parts).

Garantia de nível de maturidade para peças
novas
(IATF 16949: seção 8.3.2.1)
Para novas peças, a ZF se reserva o direito de processar
o projeto de acordo com os requisitos da VDA Volume
“Garantia de Nível de Maturidade” (Criação de produto Garantia de nível de maturidade para peças novas).

If this case applies, ZF will contact the supplier. Gates are
then to be planned according to the ZF relevant milestones.
For details, refer to the diagram below and to the relevant
form on the ZF Internet website.

Em caso se aplique, a ZF entrará em contato com o
fornecedor. Os gates então devem ser planejados de acordo
com os marcos relevantes da ZF. Para detalhes, consultar o
diagrama baixo e o formulário relevante no website da ZF.

APQP Phases & Milestones:
see figure on page 44.

Fases e marcos do APQP:
consultar figura na página 44.
33
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Fig. APQP Phases & Milestones
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3. PPAP/PPF Production Part Approval
Process
PPAP/PPF Processo de Aprovação de
Peça de Produção
(IATF 16949: section 8.3.4.4)
Production Part Approval Process (PPAP) is based on either
VDA Volume 2 (PPF) or on the production part release
process of the AIAG PPAP. ZF retains the right to specify one
of these two procedures or a similar procedure.

(IATF 16949: seção 8.3.4.4)
O Processo de Aprovação de Peça de Produção (PPAP)
se baseia na VDA Volume 2 (PPF) ou no processo de
liberação de peça de produção do AIAG PPAP. A ZF se reserva
o direito de especificar um desses dois procedimentos ou
um procedimento similar.

Prior to start of Production Part Approval Process (PPF/PPAP),
it shall be ensured that all activities of process and quality
planning have been completed.

Antes de iniciar o Processo de aprovação de peça de
produção (PPF/PPAP), deve-se garantir que todas as
atividades de planejamento de processo e qualidade
tenham sido concluídas.

3.1.

Initial Samples
(IATF 16949: section 8.3.4.4)
Initial samples are products made and tested under series
production conditions (plants, machinery, operating
materials and test equipment, machining con- ditions).

4.1

The test results on all characteristics must be documen- ted
within the initial sample report. The quantity of parts to be
documented must be agreed upon with ZF.

Os resultados dos testes em todas as características devem
ser documentados no relatório de amostra inicial. A
quantidade de peças a ser documentada deve ser acordada
com a ZF.

The initial samples shall be submitted to the ZF receiving
plant by the agreed date and shall include the initial
sample inspection report and documents according to the
submission levels specified in section
3.3 – Submission Levels. Initial samples shall be clearly
identified by using the specified form, available for
download on the ZF Internet website.

As amostras iniciais devem ser entregues para a planta
receptora da ZG na data acordada e deve incluir o relatório
de inspeção de amostra inicial e os documentos de acordo
com os níveis de envio especificados na seção.
3.3 – Níveis de envio As amostras iniciais devem ser
claramente identificadas com o uso do formulário
especificado, disponível para download no website da ZF

To identify the characteristics, matching numbers shall
be used in the initial sample inspection report and in the
accompanying current drawing released by ZF.

Para identificar as características, números de
correspondência devem ser usados no relatório de inspeção
de amostra inicial e no desenho atual de acompanhamento
liberado pela ZF.

For assemblies manufactured according to a ZF design,
including the single components, an initial sample
inspection is obligatory and shall be presented to ZF.

Para conjuntos manufaturados de acordo com o projeto
da ZF, incluindo os componentes únicos, é obrigatória uma
inspeção de amostra inicial que deve ser apresentada à ZF.

For products based on the supplier’s own design, the
supplier shall sample and present the assembly to ZF. Initial
sampling shall also be performed for single components
and, if necessary, for subassemblies. ZF shall be allowed to
review this documentation as required.

Para produtos com base no projeto do próprio fornecedor,
o fornecedor deve amostrar e apresentar o conjunto para
a ZF. A amostragem inicial deve ser feita também para
componentes únicos e, se necessário, para subconjuntos.
A ZF deve ter permissão para revisar essa documentação
conforme necessário.

Amostras iniciais
(IATF 16949: seção 8.3.4.4)
As amostras iniciais são produtos feitos e testados sob
condições de produção em série (plantas, maquinário,
materiais operacionais e equipamentos de teste, condições
de usinagem).
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ZF reserves the right to issue a complaint at a later date
about deviations from the ZF specifications which have not
been detected during the PPF/PPAP Approval Process.

A ZF se reserva o direito de emitir uma reclamação em data
posterior sobre desvios das especificações da ZF que não
tenham sido detectados durante o processo de aprovação
de PPF/PPAP.

3.2.

Reasons for Initial Samples
(IATF 16949: section 8.3.4.4/8.5.6.1)
In alignment with above mentioned standards and
regulations, the PPF/PPAP Approval Process is required if
any of the following changes apply at the supplier or subsupplier:
• if a product is ordered for the first time (marked on order)
• after the supplier has changed a subcontractor
• for all affected characteristics after any product
modification
• for all affected characteristics following a drawing index
modification
• following a delivery stop
• following an interruption in delivery after a stop shipment
(business on hold)
• following an interruption in delivery of more than one
year
• following an interruption in production of more than one
year
• if production procedures/processes have been changed
• following the introduction of new/modified molding
equipment (e.g. stamping, rolling, pressing, forging,
molding equipment, in the case of several dies/molds
and/or multiple dies/molds, for each
• cavity/cluster)
• following any type of relocation of PPF/PPAP- approved
production or the use of new or relocated machinery and/
or operating materials
• after use of alternative materials and design changes in
product appearance attributes applied to material such
as paint, leather, wood, …where there is no appearance
specification. (e.g. color, smell …)

4.2

• change in test/inspection method or new technique (no
effect on acceptance criteria). For change in test method,
supplier should have evidence that the new method
provides results equivalent to or better than the old

• alteração em método de teste/inspeção ou nova técnica
(sem efeito nos critérios de aceitação) Para alteração no
método de teste, o fornecedor deve ter comprovação de
que o novo método fornece resultados equivalentes ou

Motivos para amostras iniciais
(IATF 16949: seção 8.3.4.4/8.5.6.1)
Em alinhamento com as normas e regulamentações
mencionadas acima, o Processo de Aprovação de PPF/PPAP é
necessário se qualquer uma das alterações a seguir se aplicar
ao fornecedor ou subfornecedor:
• se um produto for encomendado pela primeira vez
(marcado por encomenda)
• depois que o fornecedor tiver mudado um
subempreiteiro
• para todas as características afetadas após qualquer
modificação de produto
• para todas as características afetadas após uma
modificação de índice do desenho
• após uma parada de entrega
• em seguida a uma interrupção em entrega após uma
parada de envio (negócio em espera)
• em seguida a uma interrupção em entrega de mais de um
ano
• em seguida a uma interrupção em produção de mais de
um ano
• se os procedimentos/processos de produção tiverem sido
alterados
• em seguida à introdução de equipamento de moldagem
novo/modificado (por ex., estampagem, laminação,
prensagem, forjamento, equipamento de moldagem, no
caso de várias matrizes/moldes e/ou múltiplas matrizes/
moldes, para cada
• cavidade/agrupamento)
• em seguida a qualquer tipo de realocação de produção
aprovada de PPF/PPAP ou o uso de maquinário novo ou
realocado e/ou materiais operacionais
• após uso de materiais alternativos e alterações de projeto
em atributos de aparência do produto aplicados em
material como tinta, couro, madeira etc. onde não há
especificação de aparência. (por ex. cor, aroma, etc.)

47

(previous) method

melhores ao do antigo método (anterior)

• Production following upgrade, refurbishment,
rearrangement of existing tooling or equipment, if
requested by ZF

• Produção em seguida a atualização, remodelação,
reorganização de ferramentas existentes ou equipamento,
se solicitado pela ZF

Exceptions to approach and scope are only permissible in
agreement with ZF, for example in the following cases:

As exceções em abordagem e escopo somente são
permitidas em acordo com a ZF, por exemplo nos seguintes
casos:
• interrupção em entrega ou produção de mais de um ano
• lotes pequenos de produção, peças de serviço pós-vendas
• peças padrão e de catálogo

• interruption in delivery or production of more than one
year
• small production batches, after-sales service parts
• standard and catalogue parts
3.3.

Submission Levels
(IATF 16949: section 8.3.4.4)
In general, unless otherwise specified by ZF, Submission
Level 3 applies.

4.3

In the case of bulk material (i.e. grease, oil, granulate …)
the submission shall take place via the relevant AIAG Bulk
Material Checklist, unless otherwise specified by ZF.

Em caso de material a granel (ou seja, graxa, óleo, granulado,
etc.) o envio deve ocorrer via Lista de Verificação de Material
a Granel do AIAG, exceto se especificado em contrário pela
ZF.

The form describing for the Submission Levels is avail- able
for download on the ZF Internet website.

O formulário descrevendo os níveis de Envio está disponível
para download no website da ZF.

3.4.

4.4

Initial Sampling according to 3D Data Model
(IATF 16949: section 8.3.5.1)

Níveis de Envio
(IATF 16949: seção 8.3.4.4)
Em geral, exceto se especificado em contrário pela ZF, o nível
de Envio 3 se aplica.

Measurements must be performed based on the valid
3D data model, if applicable. The number of measuring
points must be selected in a way that allows positive
determination of all dimensions. Details of the measurement
are to be agreed with ZF. The characteristics identified and
determined in section 2.7
– Product Description must be documented with the initial
sample.

Amostragem inicial de acordo com Modelo de
Dados 3D
(IATF 16949: seção 8.3.5.1)
As medições devem ser feitas com base no modelo de dados
3D válido, se aplicável. O número de pontos de medição
deve ser selecionado de modo que permita determinação
positiva de todas as dimensões. Os detalhes das medições
devem ser acordados com a ZF. As características
identificadas e determinadas na seção 2.7
– A Descrição do Produto deve ser documentada com a
amostra inicial.

3.5.

4.5

Assessment of Product and Process for Serial
Production Release
The supplier shall conduct a written self-assessment of
product and process maturity for serial production using the

Avaliação de Produto e Processo para Liberação
de Produção em Série
O fornecedor deve conduzir uma autoavaliação por escrito
de maturidade de produto e processo para produção em
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VDA “Matrix for assessing the serial production maturity for
product and process”.

série usando a VDA “Matriz para avaliar a maturidade de
produção em série para produto e processo”.

3.6.

Initial Sample Documentation
(IATF 16949: section 8.3.4.4)
The initial sample documentation according to the
requested submission level (see section 3.3) shall be
supplied at the same time as the initial samples.

4.6

ZF may require suppliers to submit a validation package that
contains additional documents and forms beyond those
required by AIAG/VDA.

A ZF poderá solicitar que os fornecedores submetam uma
embalagem de validação que contenha documentos
adicionais e formulários além daqueles requeridos por AIAG/
VDA.

Missing, incorrect, incomplete or delayed submission
of initial sample documentation will be recorded as a
supplier performance failure and will affect the supplier’s
performance rating.

A falta do envio ou o envio incorreto, incompleto ou
atrasado da documentação de amostra inicial será registrado
como falha no desempenho do fornecedor e afetará a
classificação de desempenho do fornecedor.

Initial samples without complete documentation will not be
processed and will lead to subsequent costs, which will be
charged to the supplier.

Amostras inicias sem a documentação completa não serão
processadas e levará a custos subsequentes, que serão
cobrados do fornecedor.

3.7.

Deviation in initial sample
(IATF 16949: section 8.3.4.4/8.7.1.1)
Documents, records, and initial sample parts may only
be submitted if all specifications are fulfilled. In case of
deviations, the supplier shall first obtain written permission
from ZF using the requested form available for download on
the ZF Internet website or on the communication platform
(see 1.13 – Business Processes based on Electronic Data
Exchange) and attach it to the submitted documentation.
Initial samples with deviations that have no deviation
approval will not be processed by ZF.

4.7

The following shall be submitted along with the deviation
request:
• 8D report
• An action plan to return to planned serial conditions
• The planned point of time when normal production can
be resumed

Os itens a seguir devem ser enviados juntamente com a
solicitação de desvio:
Relatório 8D
Um plano de ação para retorno às condições em série
planejadas
O ponto planejado a partir do qual a produção normal pode
ser retomada

3.8.

4.8

Material Data Reporting
(IATF 16949: section 8.3.4.4)

Documentação de Amostra Inicial
(IATF 16949: seção 8.3.4.4)
A documentação de amostra inicial de acordo com o nível
de envio solicitado (consultar seção 3.3) deve ser fornecida
simultaneamente com as amostras iniciais.

Desvio em amostra inicial
(IATF 16949: seção 8.3.4.4/8.7.1.1)
Documentos, registros e peças de amostra inicial somente
poderão ser enviados se todas as especificações forem
cumpridas. Em caso de desvios, o fornecedor deve
primeiramente obter permissão por escrito da ZF utilizando
o formulário requerido disponível para download no website
da ZF ou na plataforma de comunicação (consulte 1.13
– Processos comerciais baseados em Troca eletrônica de
dados) e anexá-la à documentação submetida. As amostras
iniciais com desvios que não tiverem aprovação de desvio
não serão processadas pela ZF.

Relatório de Dados de Material
(IATF 16949: seção 8.3.4.4)
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For all supplies to ZF, material data needs to be pro- vided
where legal reporting obligations apply.

Para todos os fornecimentos à ZF, os dados de materiais
devem ser fornecidos quando se aplicarem obrigações legais
de notificação.

Where PPF/PPAP requirements apply, suppliers shall
report material and substance information for all types
of purchased materials, components or items supplied
using the International Material Data System (IMDS) (www.
mdsystem.com).

Quando se aplicam os requisitos de PPF/PPAP, os
fornecedores devem notificar as informações de material
e substância para todos os tipos materiais comprados,
componentes ou itens fornecidos usando o Sistema
Internacional de Dados de Materiais (IMDS) (www.mdsystem.
com).

Suppliers for COEMS programs (Chinese Original Equipment Manufacturers) and their joint ventures with global
OEMs (Original Equipment Manufacturer) for the China
market shall also report material and substance information
in the CAMDS system (China Automotive Material Data
System) (www.camds.org).

Os fornecedores para programas COEMS (Fabricantes
Originais de Equipamentos Chineses) e suas joint ventures
com OEMs globais (Fabricantes Originais de Equipamentos)
para o mercado da China também devem comunicar
informações de materiais e substâncias no sistema CAMDS
(Sistema de Dados sobre Materiais Automotivos da China)
(www.camds.org).

Suppliers shall submit IMDS and, if required by ZF, CAMDS
to ZF as soon as possible upon award of new business, but
in any case prior to the PSW (Part Sub- mission Warrant) or
as part of the PPF/PPAP process. The supplier IMDS/CAMDS
information shall be subject to ZF review and approval.
Missing material data will lead to rejection. Additional
information is available in the ZF Norm ZFN 9010 on the ZF
Internet website

Os fornecedores devem apresentar IMDS e, se requerido
pela ZF, CAMDS à ZF, assim que possível mediante aceitação
de novo negócio, mas, de qualquer forma, antes da PSW
(Garantia de Submissão de Peça) ou como parte do processo
PPF/PPAP. As informações de IMDS/CAMDS do fornecedor
devem estar sujeitas a revisão e aprovação da ZF. A falta de
dados de materiais levará à rejeição. Informações adicionais
encontram-se disponíveis na Norma ZFN 9010 da ZF no
website da ZF.

For parts delivered to assemble in the vehicles for the China
Automotive market, suppliers shall provide an “End-of-Life/
ELV test report” from an authorized lab to ensure compliance
with National Standard of the People’s Republic of China,
GB/T 30512-2014 - Requirements for prohibited substances
on Automobiles.

Para as peças entregues para montagem nos veículos para
o mercado automotivo da China, os fornecedores devem
oferecer um “relatório de teste FLV/fim-de-vida” de um
laboratório autorizado para garantir a conformidade com o
Padrão Nacional da República Popular da China, GB/T 305122014 - Requisitos para substâncias proibidas em Automóveis.

Changes of legal or other requirements shall prompt a
re-check and subsequent update of the data provided to
ZF (IMDS submission, CAMDS submission, SDS, compliance
declaration, etc.).

Alterações de requisitos legais ou outros implicarão em nova
verificação e subsequente atualização dos dados fornecidos
à ZF (envio de IMDS, envio de CAMDS, FDS, declaração de
conformidade, etc.)

Different reporting requirements may be applicable for
supplies to non-Automotive products or ZF Aftermarket.

Requisitos de notificação diferentes podem ser aplicados
para suprimentos a produtos não automotivos ou da ZF
Aftermarket.
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3.9.

PPF/PPAP Submission Process
(IATF 16949: section 8.3.4.4)
The PPF/PPAP documents shall be submitted via the process
requested by the ZF ordering plant. They shall be submitted
along with the List of PPF/PPAP Elements in the order of the
element numbers stipulated in the “Submission Levels” form.

4.9

Processo de Envio de PPF/PPAP
(IATF 16949: seção 8.3.4.4)
Os documentos de PPF/PPAP devem ser enviados através do
processo requerido pela planta da ZF que fez o pedido. Eles
devem ser apresentados junto com a lista de Elementos de
PPF/PPAP na ordem dos números de elementos estipulada
no formulário “Níveis de Envio”.

Incomplete or incorrect PPF/PPAP documentation will be
rejected.

Documentação de PPF/PPAP incompleta ou incorreta será
rejeitada.
54
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4. Serial Production Requirements
Requisitos de Produção em Série

4.1.
Introduction
Once the manufacturing process is successfully validated
(PPF/PPAP is approved), the serial production phase begins.

5.1
Introdução
Uma vez que o processo de fabricação tenha sido validado
com sucesso (PPF/PPAP está aprovado), a fase de produção
em série se inicia.

During this stage, there are a number of requirements
each supplier and sub-supplier shall be fully aware of and
follow. Key areas for this phase are detailed in the following
sections.

Durante essa fase, há vários requisitos que cada fornecedor
e subfornecedor deve conhecer plenamente e seguir. As
áreas essenciais para essa fase estão detalhadas nas seções a
seguir.

4.2.

Processing Complaints
(IATF 16949: section 10.2.6)
Suppliers are expected to immediately notify all possibly
impacted ZF plants and other involved parties in the supply
chain to ZF, when made aware of a potential safety, quality
or delivery issue.

5.2

Complaint Management
ZF categorizes complaints based on the source of concern
and its severity. ZF also uses several Q-KPIs to assess the
quality of all deliveries. For more information, please refer to
the ZF Description of Supplier Q-KPIs, available for download
on the ZF Internet website.

Gerenciamento de reclamações
A ZF classifica as reclamações com base na fonte de
preocupação e sua gravidade. A ZF também faz uso de
diversos Q-KPIs para analisar a qualidade de todas as
entregas. Para mais informações, favor consultar a Descrição
de Q-KPIs de Fornecedor da ZF, disponível para download no
website da ZF.

After a complaint is issued by ZF, containment actions shall
be implemented immediately. Containment status (D3 of
8D report) shall be reported to ZF at the latest within one
working day and updated periodically. ZF plants and other
involved parties in the supply chain to ZF possibly affected
are to be informed at once by the supplier.

Após a emissão de uma reclamação pela ZF, as ações de
contenção devem ser implementadas imediatamente.
O status de contenção (D3 de relatório 8D) deve ser
informado à ZF em até um dia útil e deve ser atualizado
periodicamente. As plantas da ZF e as outras partes
envolvidas na cadeia de fornecimento da ZF possivelmente
afetadas devem ser informadas imediatamente pelo
fornecedor.

The reporting takes place via the communication platform
supported by ZF or via the requested forms (available for
download on the ZF Internet website).

O relato deve ser feito através da plataforma de
comunicação suportada pela ZF ou através dos formulários
requeridos (disponíveis para download no website da ZF).

An analysis of the root causes always needs to be carried out
using suitable problem-solving methods and submitted to
ZF.

Uma análise das causas-raiz sempre deve ser executada
utilizando os métodos de resolução de problemas
adequados e deve ser apresentada à ZF.

Detailed analyses (such as Ishikawa, 3x5 why, error
simulations …) are also to be carried out. When requested,
these documents shall be submitted to ZF.

Análises detalhadas (como Ishikawa, 3x5 porquês,
simulações de erro etc.) também devem ser executadas.
Quando solicitado, esses documentos devem ser
apresentados à ZF.

Processamento de reclamações
(IATF 16949: seção 10.2.6)
Os fornecedores devem notificar imediatamente todas
as plantas da ZF possivelmente impactadas e as outras
partes envolvidas na cadeia de fornecimento da ZF quando
tiverem conhecimento de problema potencial de segurança,
qualidade ou entrega.
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The completed 8D report shall be submitted within 10
working days at the latest.

O relatório 8D concluído deve ser apresentado em até 10
dias úteis.

If necessary, other target dates may be established in
agreement between supplier and ZF.

Se necessário, outras datas limite devem ser estabelecidas
com consenso entre o fornecedor e a ZF.

The 8D process can only be closed by the acceptance of ZF.

O processo 8D somente pode ser fechado com a aceitação
da ZF.

Identification of certified parts or packaging after a
complaint
The clean point information shall be determined and
communicated at once to the person in charge at ZF. In
addition, it shall be documented in the 8D-report.

Identificação de peças ou embalagens certificadas após
uma reclamação
A informação de ponto limpo deve ser determinada e
comunicada imediatamente à pessoa responsável na ZF.
Além disso, deve ser documentado no relatório 8D.

Subsequent deliveries from warehouse and work in progress
which have been subjected to 100% inspection or testing
due to complaint shall be marked or labelled. This shall
be done via the appropriate label or form (available for
download on the ZF Internet website). Every packaging unit
shall be clearly labelled with the requested label or form
until permanent corrective actions have been implemented
successfully.

As entregas subsequentes do depósito e trabalho em
andamento que tenham sido submetidas a inspeções 100%
ou testes devido a reclamações devem ser marcadas ou
rotuladas. Isso deve ser feito através de rótulo ou formulário
apropriado (disponível para download no website da ZF).
Toda unidade de embalagem deve ser claramente rotulada
com o rótulo ou formulário solicitado até que as ações
corretivas permanentes tenham sido implementadas com
sucesso.

The type of marking on the individual part needs to be
agreed with the ZF receiving plant, described on the
requested “Certified Parts” label or form, and included on the
8D Report.

O tipo de marcação na peça individual deve ser acordado
com a planta receptora da ZF, descrito no rótulo ou
formulário solicitado de “Peças Certificadas” e incluído no
Relatório 8D.

Complaints from the field
In the event of complaints from the field, the relevant actions
previously planned in the APQP phase are to be carried out.

Reclamações do campo
No caso de reclamações do campo, as ações relevantes
previamente planejadas na fase do APQP devem ser
executadas.

In the case of components for which no faults were found
in the investigation process (NTF - No Trouble Found),
measures shall be applied according to the VDA Volume
“Joint quality management in the supply chain – marketing
and service – field failures analysis”. Refer also to section 2.9.

No caso de componentes para os quais nenhuma falha foi
encontrada no processo de investigação (NTF - Nenhum
Problema Encontrado), as medidas devem ser aplicadas de
acordo com a VDA Volume “Gestão de Qualidade conjunto
na cadeia de fornecimento – marketing e serviço – análise de
falhas do campo”. Consultar também a seção 2.9.

ZF retains ownership rights of all material returned for
analysis. If destructive testing is required to determine root
causes, ZF shall be notified prior to the testing process.
The destruction of any part returned for analysis without

A ZF retém direitos de propriedade de todo material
devolvido para análise. Se for necessário teste destrutivo
para determinar causas-raiz, a ZF deve ser notificada antes to
processo de testes. A destruição de qualquer peça devolvida
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written permission from ZF is strictly forbidden. Material
associated with a complaint, wherein responsibility of failure
is indeterminate or disputed, shall be returned to ZF for
retention unless otherwise agreed in writing.

para análise sem permissão por escrito da ZF é estritamente
proibida. O material associado a uma reclamação, onde a
responsabilidade de falha é indeterminada ou contestada,
deve ser devolvido à ZF para retenção salvo acordo em
contrário por escrito.

Measurement and Improvement of Supplier Quality
Performance
It is the expectation of ZF that suppliers will achieve and
maintain zero defects and 100% on time delivery.

Medição e Melhoria de Desempenho de Qualidade de
Fornecedor
A ZF espera que os fornecedores alcançarão e manterão zero
defeitos e entrega 100% no prazo.

ZF continuously monitors the performance of their supply
base using key performance indicators (KPI’s) designed
to evaluate launch performance, delivery performance,
complaint and warranty performance, and serial production
quality performance. ZF monitors and evaluates these KPI’s
in order to:
• Permit and enable supplier performance comparisons
• Derive necessary strategies and initiatives for supplier
development activities
• Continuously improve supplier quality performance

A ZF monitora continuamente o desempenho de sua base
de fornecimento usando indicadores chave de desempenho
(KPIs) projetados para avaliar desempenho de lançamento,
desempenho de entrega, reclamações e desempenho de
garantia, além de desempenho da qualidade de produção
em série. A ZF monitora e avalia esses KPIs para:
• Autorizar e permitir comparações de desempenho de
fornecedor
• Conseguir as estratégias e iniciativas necessárias para
atividades de desenvolvimento do fornecedor
• Melhorar continuamente o desempenho de qualidade do
fornecedor

These performance indicators and the associated metrics are
defined on our ZF Internet website.

Esses indicadores de desempenho e as métricas associadas
estão definidos em nosso website da ZF.

ZF will update supplier performance data monthly on the
supplier communication platform. Suppliers shall access
their performance data through the ZF communication
platform.

A ZF atualizará os dados de desempenho do fornecedor
mensalmente na plataforma de comunicação do fornecedor.
Os fornecedores devem acessar seus dados de desempenho
através da plataforma de comunicação da ZF.

The supplier’s performance status is taken into consideration for future sourcing decisions as well as for identifying
areas to focus continuous improvement efforts.

O status do desempenho do fornecedor é considerado para
decisões de seleção futuras bem como para identificação de
áreas que necessitam de esforços contínuos para melhoria.

4.3.

5.3

Layout Inspection and Functional Testing/
Annual Revalidation
(IATF 16949: section 8.6.2)
All products shall be subjected to an annual layout
inspection and functional testing (revalidation), unless
agreed otherwise with ZF. After previous agreement with
ZF, for parts that are similar for ZF, the requalification can be
carried out per product group (“Family”) or results for the
current series production tests can be included, for example:

Inspeção de layout e Teste funcional/
Revalidação anual
(IATF 16949: seção 8.6.2)
Todos os produtos devem ser enviados a uma inspeção de
layout anual e testes funcionais (revalidação), salvo acordo
em contrário com a ZF. Após acordo prévio com a ZF, para as
peças que são similares para a ZF, a requalificação pode ser
feita por grupo de produto (“Família”) ou os resultados para
os testes atuais de produção em série podem ser incluídos,
por exemplo:
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• Cyclical series production releases
• Product audits (aggregates, modules, components, parts,
etc.)
• Records for initial item and final item tests
• SPC evaluations
• Initial sampling
• Incoming goods inspection

• Liberações cíclicas de produção em série
• Auditorias de produto (agregados, módulos,
componentes, peças etc.)
• Registros para testes de item inicial e item final
• Avaliações SPC
• Amostragem inicial
• Inspeção de mercadorias recebidas

The valid ZF specifications are the basis for requalification/
revalidation. A layout inspection and functional testing
usually covers:
• Dimension
• Material
• Function

As especificações válidas da ZF são a base para
requalificação/revalidação Uma inspeção de layout e teste
funcional geralmente inclui:
Dimensão
Material
Função

Other test items are to be agreed with the ZF receiving
plant. The layout inspection and functional testing/an- nual
revalidation shall be planned and presented with the ZF
initial sample inspection and shall be included in the Control
Plan.

Outros itens de teste devem ser acordados com a planta
recebedora da ZF A inspeção de layout e os testes
funcionais/revalidação anual devem ser planejados e
apresentados com a inspeção de amostra da ZF e devem ser
incluídos no Plano de Controle.

The results shall be documented and made available
for evaluation by ZF. For this purpose, the initial sample
inspection report forms from VDA Vol. 2 (PPF) or PPAP (PSW)
from AIAG shall be used. If the test results are negative, the
supplier shall immediately contact ZF.

Os resultados devem ser documentados e disponibilizados
para avaliação pela ZF Para esse fim, os formulários do
relatório de inspeção de amostra inicial da VDA Vol. 2 (PPF)
ou PPAP (PSW) do AIAG devem ser usados. Se os resultados
do teste forem negativos, o fornecedor deve entrar em
contato imediatamente com a ZF.

The risk for ZF, the cause of the fault, and corrective actions
shall be specified. The results of the layout inspection shall
be submitted to ZF upon request.

O risco para a ZF, a causa da falha e as ações corretivas
devem ser especificadas. Os resultados da inspeção de
layout devem ser apresentados à ZF mediante solicitação.

4.4.

5.4

Safe Launch

Introduction
Safe Launch planning is designed to protect both ZF and the
supplier during the initial phases of product supply. A Safe
Launch process shall be implemented to detect symptoms
of potential issues in new processes and to ensure that new
launches are defect free. To accomplish this, a Safe Launch
Plan shall be agreed during the planning phase. During
Safe Launch, an increased frequency of inspection and
monitoring shall be performed on designated and other
agreed characteristics.

Lançamento Seguro

Introdução
O planejamento do Lançamento Seguro foi projetado para
proteger a ZF e o fornecedor durante as fases iniciais de
fornecimento de produto. Um processo de Lançamento
Seguro deve ser implementado para detectar sintomas de
possíveis problemas em novos processos e para garantir que
os novos lançamentos não apresentem nenhum defeito.
Para alcançar isso, um Plano de Lançamento Seguro deve
ser acordado durante a fase de planejamento. Durante o
Lançamento Seguro, deve-se executar uma maior frequência
de inspeção e monitoramento nas características designadas
e nas demais acordadas.
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Team
The supplier nominates an empowered interdisciplinary
team with defined responsibilities to ensure the conformity
of the parts and to analyze and eliminate internal rejects in a
timely manner.

Equipe
O fornecedor nomeia uma equipe interdisciplinar
habilitada com responsabilidades definidas para garantir a
conformidade das peças e para analisar e eliminar refugos
internos em tempo hábil.

Safe Launch Duration
In general, the Safe Launch phase starts with the PPF/PPAP
submission and extends until start of production (SOP of the
ZF customer) + 90 days, unless otherwise specified by ZF.
The program duration may also be specified by a quantity of
product.

Duração de Lançamento Seguro
Em geral, a fase de Lançamento Seguro tem início com o
envio de PPF/PPAP e se estende até o início da produção
(SOP do cliente ZF) + 90 dias, exceto se especificado em
contrário pela ZF. A duração do programa também pode ser
especificada por uma quantidade de produto.

Exit and Restart Criteria
Zero defect supplies during the entire Safe Launch phase
and fulfillment of all agreed criteria qualify the supplier for
an exit out of the Safe Launch phase.

Critérios de Saída e de Reinício
O fornecimento com Zero defeitos durante toda a fase de
Lançamento Seguro e o cumprimento de todos os critérios
acordados qualificam o fornecedor para sair da fase de
Lançamento Seguro.

Any defect discovered during the Safe Launch Phase resets
the event to “0” and the Safe Launch Phase is restarted.

Qualquer defeito encontrado durante a fase de Lançamento
Seguro restaura o evento para “0” e a fase de Lançamento
Seguro é reiniciada.

Documentation
Filled in Safe Launch forms, inspection raw data and
capability charts shall be submitted on agreed frequency to
ZF by means of the information exchange platforms defined
by ZF (accessible via the ZF Internet website).

Documentação
Os formulários de Lançamento Seguro preenchidos, os
dados brutos de inspeção e os gráficos de capacidade
devem ser entregues em frequência acordada com a ZF por
meio das plataformas para troca de informações definidas
pela ZF (acessível via o website da ZF).

Safe Launch Process Description
A more in depth description of the Safe Launch Process can
be accessed for review on the ZF Internet website.

Descrição do Processo de Lançamento Seguro
Uma descrição mais aprofundada do Processo de
Lançamento Seguro pode ser acessada para revisão no
website da ZF.

4.5.

Deviation Approval
(IATF 16949: section 8.5.6.1.1/8.7.1.1)
In case of deviations from the specification, the follow- ing
forms shall be used and submitted to ZF in order to obtain
release prior to delivery:

5.5

Aprovação de desvio
(IATF 16949: seção 8.5.6.1.1/8.7.1.1)
Em caso de desvios da especificação, os seguintes
formulários devem ser usados e apresentados à ZF para
obtenção da liberação antes da entrega.
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• Deviation Request Form
• 8D Report Form

• Formulário de Pedido de Desvio
• Formulário de Relatório 8D

The submitted information shall indicate when the supplier
plans to return to normal production.

As informações submetidas devem indicar quando o
fornecedor planeja retornar à produção normal.

All deliveries based on a deviation approval shall have
additional identification labels on all load carriers. For this
purpose, the requested forms shall be used (available for
download on the ZF Internet website).

Todas as entregas com base em aprovação de desvio
devem ter rótulos de identificação adicional em todos os
transportadores de cargas. Para esse fim, os formulários
necessários devem ser usados (disponíveis para download
no website da ZF).
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5. Specific Requirements for Electronic
Components
Requisitos Específicos para
Componentes Eletrônicos
For suppliers who develop and/or produce, assemble or test
electronic components (particularly semiconductor devices,
passive components and LED components) the additional,
specific requirements described in section 5 shall be applied.

Para fornecedores que desenvolvem e/ou produzem,
montam ou testam componentes eletrônicos
(principalmente semicondutores, componentes passivos e
componentes de LED) os requisitos específicos adicionais
descritos na seção 5 devem ser aplicados.
6

5.1.

AECQ
(IATF 16949: section 8.3.4.2/8.5.6.1)
Suppliers who develop and/or produce, assemble or
test electronic components shall at a minimum fulfill the
respective qualification standard from the Automotive
Electronics Council (AEC; e.g. AECQ 100; AECQ 101;
AECQ 200). Exceptions or deviations to above, shall be
communicated to and agreed with ZF.

6.1

5.2.

Robustness Validation
(IATF 16949: section 8.3.4.2/8.5.6.1)
The supplier shall provide their approach to robustness
validation in the development phase. In addition, the
procedure of robustness validation shall be made avail- able
to ZF for review and approval. For further information, refer
to ZVEI – Handbook of Robustness Validation.

6.2
Validação de Robustez
(IATF 16949: seção 8.3.4.2/8.5.6.1)
O fornecedor deve fornecer sua abordagem para validação
de robustez na fase de desenvolvimento. Além disso,
o procedimento de validação de robustez deve ser
disponibilizado à ZF para revisão e aprovação. Para mais
informações, consultar “ZVEI – Handbook of Robustness
Validation”.

5.3.

6.3

Mission Profile for Electronic Components
(IATF 16949: section 8.2.3.1/8.3.4.2/8.5.6.1)
Upon award of business, ZF may issue a series of work
documents to be taken into account by the supplier:

AECQ
(IATF 16949: seção 8.3.4.2/8.5.6.1)
Os fornecedores que desenvolvem e/ou produzem, montam
ou testam componentes eletrônicos devem como mínimo
cumprir a norma de qualificação respectiva do Conselho de
Eletrônica Automotiva (AEC; por ex., AECQ 100; AECQ 101;
AECQ 200). Exceções ou desvios ao acima exposto devem ser
comunicados e acordados com a ZF.

• Mission Profile
• Statement of Work (SOW) and/or
• Semiconductor Group Standard

Perfil da Missão para Componentes Eletrônicos
(IATF 16949: seção 8.2.3.1/8.3.4.2/8.5.6.1)
Com a concretização do negócio, a ZF poderá emitir uma
série de documentos de trabalho a serem considerados pelo
fornecedor.
• Perfil da Missão
• Declaração de Trabalho (SOW) e/ou
• Norma de Grupo de Semicondutor

The Semiconductor Group Standard will be provided by
ZF along with the RFQ. It shall be followed during the
development phase, where the supplier and ZF shall
mutually share all relevant details required as per the APQP
process concerning:

A Norma de Grupo de Semicondutor será fornecida pela
ZF junto com o RFQ. Deve ser seguida durante a fase
de desenvolvimento, onde o fornecedor e a ZF devem
mutuamente compartilhar todos os detalhes relevantes
requeridos pelo processo APQP referente a:

•
•
•
•

•
•
•
•

the Semiconductor Fabrication Process
the Wafer Probe Process
the Assembly Manufacturing Process
the Assembly Test Process.

Processo de Fabricação de Semicondutor
Processo de Sondagem de Água
Processo de Manufatura do Conjunto
Processo de Teste de Montagem
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Product Change Notification (PCN) and Product
Termination Notification (PTN) for Electronic
Components
(IATF 16949: section 8.5.6)

6.4

Notificação de Alteração de Produto (PCN) e
Notificação de Término de Produto (PTN) para
Componentes Eletrônicos
(IATF 16949: seção 8.5.6)

Suppliers who develop and/or produce, assemble or test
electronic components shall inform ZF about changes
affecting product and/or process. Details of change shall
be submitted to ZF via the requested form and comply
with the requirements of PCN/PTN as described in the
current version of the European Standard (ZVEI) and/or in
further valid standards.

Fornecedores que desenvolvem e/ou produzem, montam
ou testam componentes eletrônicos devem informar a
ZF sobre alterações que afetem o produto e/ou processo.
Os detalhes da alteração devem ser enviados à ZF através
de formulário requerido e devem estar em conformidade
com os requisitos de PCN/PTN como descrito na versão
atual da Norma Europeia (ZVEI) e/ou em normas válidas
adicionais.

The supplier remains responsible for all changes,
irrespective of ZVEI notification requirements. For change
classification, ZF requires a formal delta (change) FMEA/
risk assessment associated with the change.

O fornecedor permanece responsável por todas as
alterações, independentemente de requisitos de
notificação de ZVEI. Para classificação de alteração, a ZF
requer um delta formal (alteração) de FMEA/avaliação de
risco associado à alteração.

The supplier shall include a completed ZVEI Delta
Qualification Matrix (DeQuMa) with all requests for
change. This document is available on the ZVEI website.
Additionally, ZF may deem further testing necessary prior
to accepting the change.

O fornecedor deve incluir uma Matriz de Qualificação
Delta ZVEI (DeQuMa) com todos os requisitos para
alteração. Esse documento se encontra disponível no
Website da ZVEI. Além disso, a ZF poderá considerar
necessário teste adicional antes de aceitar a alteração.

ZF may request a data review of the critical parameters
for the process or processes affected by the change. This
should be in the form of a comparison of new process
against existing process.

A ZF poderá requerer uma revisão de dados dos
parâmetros críticos para o processo ou processos
afetados pela alteração. Essa revisão deve ser na forma
de uma comparação do novo processo com o processo
existente.

For initial release and changes related to software
during the full product lifecycle (development, launch,
production, aftermarket) the supplier shall adhere to the
specific software release process of ZF. This shall include
management and verification of software re- visions and
requires approval by ZF.

Para liberação inicial e alterações relacionadas a
software durante o ciclo de vida completo do produto
(desenvolvimento, lançamento, produção, pós venda)
o fornecedor deve aderir ao processo específico
de liberação de software da ZF. Isso deve incluir
gerenciamento e verificação de revisões de software e
requer aprovação da ZF.

5.5.

6.5

Functional Safety of Software and Components
with Integrated Software
(IATF 16949: section 8.3.2.3)

Suppliers who develop or supply software or electronic
components with integrated software shall meet the

Segurança Funcional de Software e
Componentes com Software Integrado
(IATF 16949: seção 8.3.2.3)

Os fornecedores que desenvolvem ou fornecem software
ou componentes eletrônicos com software integrado
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requirements from Automotive SPICE or an equivalent
standard. Unless otherwise agreed, the technological
maturity level 2 or higher needs to be fulfilled according
to the VDA Volume “Automotive SPICE Process
Assessment Model” for processes, which are part of the
“VDA process scope”.
ZF retains the right to carry out an assessment at the
supplier’s location.

devem cumprir os requisitos da SPICE Automotiva ou
uma norma equivalente. Salvo se acordado em contrário,
o nível 2 de maturidade tecnológica ou mais alto deve
ser cumprido de acordo com a VDA Volume “Automotive
SPICE Process Assessment Model” para processos, que é
parte do “escopo de processo VDA”.
A ZF se reserva o direito de executar uma avaliação no
local do fornecedor.

If maturity level 2 currently cannot be achieved, the
supplier shall provide an action plan including an
adequate time schedule to achieve maturity level 2.

Se o nível de maturidade atualmente não puder ser
alcançado, o fornecedor deve fornecer um plano de ação
incluindo um cronograma adequado para atingir o nível
2 de maturidade.

When safety-relevant electronics and software are
included in the scope of supply, then the development
process shall be “state-of-the-art” and comply with IEC
DIN EN 61508, ISO 26262.

Quando eletrônicos e software com relevância de
segurança forem incluídos no escopo de fornecimento,
então o processo de desenvolvimento deve ser de última
geração e estar em conformidade com IEC DIN EN 61508,
ISO 26262.

Safety-relevant parts, their documentation and the
drawings shall be marked as such so that they can be
clearly identified throughout the development phase and
series production process.

As peças com relevância de segurança, suas
documentações e os desenhos devem ser marcados de
forma que possam ser prontamente identificados em
toda a fase de desenvolvimento e processo de produção
em série.

The requirements of the necessary safety level (e.g. SIL,
ASIL …) are specified in the respective specification.
The safety concept with design and implementation
specifications shall be agreed with ZF.

Os requisitos do nível de segurança necessário (por
ex., SIL, ASIL etc.) estão especificados na especificação
respectiva. O conceito de segurança com especificações
de projeto e implementação deve ser acordado com a ZF.

5.6.

6.6

Cybersecurity

If safety relevant electronics and software are included in the
scope of the supply, it shall be ensured, accord- ing to the
requirement of ZF, that an unsecure access is impossible. The
necessary access protection can be based on software and/
or physical devices in the production and during transport.
In addition, all relevant production equipment and the IT
Infrastructure shall be, at a minimum, secured to the level
of ZF requirements. The hedge-concept shall be discussed
between ZF and the supplier in the APQP phase and shall be

Segurança cibernética

Se eletrônicos e software com relevância de segurança forem
incluídos no escopo do fornecimento, deve-se assegurar,
conforme requisito da ZF, que é impossível um acesso
inseguro. A proteção de acesso necessária pode ser baseada
em software e/ou dispositivos físicos na produção e durante
transporte. Além disso, todo equipamento de produção
relevante e a infraestrutura de TI devem estar seguros, como
mínimo, ao nível das exigências da ZF. O conceito de barreira
deve ser discutido entre a ZF e o fornecedor na fase APQP e
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approved by PPF/PPAP submission.

deve ser aprovado por envio de PPF/PPAP.

ZF reserves the right, after pre-announcement, to audit
the hedge-concept, possibly jointly with the ZF customers.
During the audit, it shall be ensured that ZF and the
customers are allowed to obtain access to the safety relevant
production, the logistic area and the IT sector.

A ZF se reserva o direito, após pré anúncio, de auditar o
conceito de barreira, possivelmente em conjunto com os
clientes da ZF. Durante a auditoria, deve-se assegurar que
a ZF e os clientes tenham permissão para obter acesso à
produção com relevância de segurança, a área de logística e
o setor de TI.
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6. References
Referências

International Standards

Normas Internacionais

ISO 9001

Quality management systems, requirements

ISO 9001

Sistemas de gestão de qualidade, requisitos

ISO 14001

Environmental management systems

ISO 14001

Sistemas de gestão de qualidade, requisitos

IATF 16949

International Automotive Task Force
Automotive Quality Management System
Standard

IATF 16949

Força Tarefa Automotiva Internacional
Norma de Sistema de Gestão de Qualidade
Automotiva

Automotive SPICE® – Process Assessment Model

Automotive SPICE® – Modelo de Avaliação de Processo

ISO 26262

(Road vehicles – Functional safety)

ISO 26262

(Veículos rodoviários – Segurança funcional)

IEC 61508

(Functional safety of electrical/electronic/
programmable electronic safety-related
systems)

IEC 61508

(Segurança funcional de sistemas relacionados
a segurança de eletrônicos programáveis/
eletrônicos)

SAE-J1879

(Handbook for Robustness Validation of
Automotive Electrical/Electronic Modules)

SAE-J1879

(Manual para Validação de Robustez de Módulos
Eletrônicos/Elétricos Automotivos)

ZVEI documents (Handbook for Robustness Validation
of Semiconductor Devices in Automotive Applications,
Handbook for Robustness Validation of Automotive
Electricals/Electronic Modules)

Rules and Standards – VDA Volumes
VDA – German Association of the Automotive Industry
www.vda-qmc.de
AIAG Standards and Rules (incl. CQI)
www.aiag.org/

Documentos ZVEI (Manual para Validação de Robustez de
Dispositivos Semicondutores em Aplicações Automotivas,
Manual para Validação de Robustez de Módulos Elétricos/
Eletrônicos Automotivos)

Regras e Normas - Volumes VDA
VDA – Associação Alemã da Indústria Automotiva www.
vda-qmc.de
Normas e Regras AIAG (incl. CQI)
www.aiag.org/

ZF internal Group Standards and Rules
Source: Respective ZF receiving plant

Normas e Regras do Grupo Interno da ZF
Fonte: Respectiva planta receptora da ZF

ZFN 9003

ZF Norm 9003 “Control of Prohibited and
Regulated Substances”.

ZFN 9003

ZF Norma 9003 “Controle de Substâncias
Proibidas e regulamentadas”.

ZFN 9004-1

General ZF Packing Specification; Logistics,
Environmental Protection

ZFN 9004-1

Especificação Geral de Embalagens da ZF;
Logística, Proteção Ambiental

ZFN 9010

Acceptance Criteria for the Creation of
Material Data Sheets in the International
Material Data System (IMDS)

ZFN 9010

Critérios de Aceitação para a criação de
Fichas de Dados de Materiais no Sistema
Internacional de dados sobre Materiais (IMDS)

ISO/IEC 17025

Gerneral requirements for the competence
of testing and calibration laboratories

ISO/IEC 17025

Requisitos gerais para a competência de
laboratóriosde testes e calibragem
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7. Forms
Formulários

All necessary communication / work forms and relevant
documents can be downloaded in their current version from
the ZF Internet website.

Toda comunicação necessária / formulários de trabalho e
documentos relevantes podem ser baixados na versão atual
no website da ZF.

The QD83 web page is accessible from ZF’s public website
via https://www.zf.com/ by following the “Business Portal /
ZF Supplier Board” path at the bottom of the page.

A página da Web QD83 está acessível a partir do Website
público da ZF via https://www.zf.com/ seguindo o caminho
“Business Portal / ZF Supplier Board” na parte inferior da
página.

The forms and documents made available on this platform
represent the ZF standard and cover the minimum
requirements. Other forms may be used on the condition
that they fulfill the minimum ZF requirements and the ZF
receiving plant has approved the use of these forms.

Os formulários e documentos disponibilizados nessa
plataforma representam o padrão ZF e incluem os requisitos
mínimos. Outros formulários poderão ser usados na
condição de que cumpram os requisitos mínimos da ZF e
desde que a planta receptora da ZF tenha aprovado o uso
desses formulários.

The supplier shall ensure that they always work with the
latest version of the forms.

O fornecedor deve garantir que esteja sempre trabalhando
com a versão mais recente dos formulários.
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8. Glossary
Glossário

AEC

Automotive Electronics Council

AEC

Conselho de Eletrônicos Automotivos

AIAG

Automotive Industry Action Group

AIAG

Grupo de Ação da Indústria Automotiva

APQP

Advanced Product Quality Planning

APQP

Planejamento Avançado de Qualidade do
Produto

ASIL

Automotive Safety Integrity Level

ASIL

Nível de integridade de segurança
automotiva

C

Critical Characteristics

C

Características críticas

CAMDS

China Automotive International Material
Data System

CAMDS

Sistema de Internacional Dados sobre
Materiais Automotivos da China

CLP

Classification, Labelling, Packaging

CLP

Classificação, Rotulagem, Embalagem

Cm, Cmk

Machine Capability Indices

Cm, Cmk

Índices de Capacidade da Máquina

COEMS

Chinese Original Equipment
Manufacturers

COEMS

Fabricantes de Equipamentos Originais da
China

Cp, Cpk

Process Capability Indices

Cp, Cpk

Índices de Capacidade de Processo

CQI

Continuous Quality Improvement

CQI

Melhoria de qualidade contínua

ELV

End of Life Vehicles

ELV

Fim de vida de veículos

ESD

Electro Static Discharge

ESD

Descarga eletroestática

EU

European Union

EU

União Europeia

FMEA

Failure Mode and Effect Analysis

FMEA

Modo de falha e Análise de Efeitos

FMEDA

Failure Mode Effect and Diagnostic
Analysis

FMEDA

Efeito Modo de falha e Análise de
diagnóstico

GHS

Globally Harmonized System

GHS

Sistema Globalmente Harmonizado

GSQM

TRW’s former Global Supplier Quality
Directive (obsolete)

GSQM

Antiga Diretiva de Qualidade de
Fornecedor global da TRW (obsoleto)

HIS

Hersteller Initiative Software

HIS

Software Hersteller Initiative

IATF

International Automotive Task Force

IATF

Força Tarefa Automotiva Internacional

IEC

International Electrotechnical Commission

IEC

Comissão Eletrotécnica Internacional:

IMDS

International Material Data System

IMDS

Sistema de Internacional Dados sobre
Materiais

ISO

International Standard Organization for
Standardization

ISO

Organização Internacional de Normas
sobre Padronização

IT

Information Technology

IT

Tecnologia da Informação

KPI

Key Performance Indicators

KPI

Indicador de Desempenho Chave

LED

Light Emitting Diode

LED

Diodo emissor de luz

MSA

Measurement System Analysis

MSA

Análise de Sistema de Medição

OEM

Original Equipment Manufacturer

OEM

Fabricante de Equipamento Original
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8. Glossary/Glossário

P

Process Characteristics

P

Características de Processo

PCB

Printed Circuit Board

PCB

Placa de Circuito Impresso

PCN

Product Change Notification

PCN

Notificação de Alteração de Produto

Pp, Ppk

Process Performance Indices

Pp, Ppk

Índices de Desempenho de Processo

PPAP

Production Part Approval Process

PPAP

Processo de Aprovação de Peça de
Produção

PPF

Produktionsprozess- und Produkt Freigabe
(German for ”Production Process and
Product Approval“)

PPF

Produktionsprozess- und Produkt Freigabe
(texto em alemão para ”Processo de
Produção e Aprovação de Produto“)

PSR

Product Safety Representative

PSR

Representante de Segurança do Produto

PTC

Pass Through Characteristics

PTC

Características de passagem

PTN

Product Termination Notification

PTN

Notificação de Término de Produto

QD83

Global Supplier Quality Directive of ZF

QD83

Diretiva de Qualidade de Fornecedor
Global da ZF

QR83

ZF’s former Quality Assurance Directive for
Purchased Parts (obsolete)

QR83

Antiga Diretiva de Garantia de Qualidade
para Peças Compradas da ZF (obsoleto)

Q-KPI

Quality-Key Performance Indicators

Q-KPI

Indicadores Chave de Desempenho de
Qualidade

QM

Quality Management

QM

Gestão de Qualidade

R@R

Run at Rate

R@R

Run at Rate

REACH

Registration, Evaluation, Authorization and
Restriction of Chemicals

REACH

Registro, Avaliação, Autorização e
Restrição de produtos químicos

RFQ

Request For Quote

RFQ

Pedido para cotação

S

Significant Characteristics

S

Características Significativas

SDS

Safety Data Sheets

FDS

Fichas de Dados de Segurança

SFF

Safe Failure Fraction

SFF

Fração de Falha Segura

SHALL

Indicates a mandatory requirement

SHALL

Indica um requisito obrigatório

SIL

Safety Integrity Level

SIL

Nível de integridade de segurança

SOP

Start Of Production

SOP

Início de Produção

SPC

Statistical Process Control

SPC

Controle de Processo Estatístico

SPICE

Simulation Program with Integrated Circuit
Emphasis

SPICE

Programa de Simulação com Ênfase em
Circuito Integrado

VDA

Verband der Automobilindustrie

VDA

Verband der Automobilindustrie
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VIN

Vendor Information Network

VIN

Rede de Informação de Fornecedor

ZF

ZF Friedrichshafen AG

ZF

ZF Friedrichshafen AG

ZFN

ZF Standard

ZFN

Norma da ZF

ZF Friedrichshafen AG
88038 Friedrichshafen
Germany · Alemanha
Fax +49 7541 77-908000
www.zf.com

First Edition 01-January 2018

Phone/Fone +49 7541 77 -0

