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ZF recebe prêmio Supplier Awards no 21º Encontro 

de Fornecedores Honda 
 

 Unidade industrial da ZF de Engenheiro Coelho, SP, é 

reconhecida pelo terceiro ano consecutivo na categoria 

“Excelência em Qualidade e Entrega” 

 

 Avaliações de performance foram referentes ao período de 

janeiro a dezembro de 2018 

 

A ZF recebeu o prêmio Supplier Awards Honda na categoria Quality 

and Delivery durante o 21º Encontro de Fornecedores, promovido no 

mês de maio pela Honda. A operação ZF vencedora do prêmio de 

2018 foi a de Engenheiro Coelho, SP, reconhecida pelo terceiro ano 

consecutivo na mesma categoria. O diretor de vendas para veículos 

leves da ZF, Wilson Rocha, foi quem recebeu a placa comemorativa. 

“O Prêmio Supplier Awards Honda é muito importante para o grupo 

ZF.  Pelo terceiro ano consecutivo fizemos parte desta seleta lista 

como um dos vencedores da categoria de excelência em qualidade 

e entrega, o que demonstra a qualidade nos produtos e serviços 

realizados pela ZF, além da satisfação de mais um grande cliente”, 

afirma.  

 

Atualmente, a planta da ZF de Engenheiro Coelho é a responsável pelo 

fornecimento do conjunto disco de freio e cubo, montados para os 

modelos Civic e HR-V da Honda. O processo de produção na unidade 

contempla desde fundição e usinagem, até a montagem e embalagem. 

 

O encontro de fornecedores da Honda acontece anualmente como uma 

forma de agradecer e reconhecer os melhores fornecedores do ano 

anterior dentro de cinco categorias na divisão de automóveis. Nesta 

edição, que aconteceu na fábrica da Honda de Itirapina, SP, as avaliações 

foram referentes ao período de janeiro a dezembro de 2018. 
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Para chegar aos resultados finais, um dos indicadores utilizados pela 

montadora é o chamado “Ranking de Fornecedores”, que divulga 

mensalmente as notas de fornecedores para diferentes modalidades, 

divididas em categorias, como “D”, de “Delivery” e “Q”, de “Quality”.  Em 

dezembro de 2018, a ZF alcançou a pontuação máxima de 100 pontos 

na categoria Quality e 99,7 na Delivery, uma média que comprova o 

atendimento ao cliente sem restrições e o excelente desempenho dos 

produtos. 

 

Contato para a imprensa: 
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Marta de Souza – marta@mmeditorial.com.br  

Tel – (11) 99407-5750  

 

Bruna Totaro – bruna@mmeditorial.com.br 

Tel – (11) 98488-4642 

 

Contato ZF:  

Ricardo Zentner – ricardo.zentner@zf.com 

Tel – (15) 4009-2172 
 

 

ZF Friedrichshafen AG  

A ZF é uma empresa global de tecnologia que fornece sistemas de mobilidade para carros 

de passeio, veículos comerciais e aplicações industriais. Com um amplo portfólio de 

produtos tecnológicos, a companhia oferece soluções completas para montadoras 

estabelecidas, operadoras de serviços de mobilidade e novas empresas do setor de 

transporte e mobilidade. A engenharia dos sistemas ZF está focada na integração digital 

e automação. A ZF possibilita aos veículos ver, pensar e agir. 

 

A ZF possui em torno de 149 mil colaboradores ao redor do mundo em aproximadamente 

230 plantas em 40 países. Em 2018, a companhia alcançou vendas de 36,9 bilhões de 

euros. A empresa investe anualmente mais de 6% de seu faturamento em pesquisa e 

desenvolvimento. 


