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PPAP - PROCESSO DE
APROVAÇÃO DA PEÇA

DE PRODUÇÃO

O PPAP (Processo de Aprovação da Peça de Produção) é utilizado
na indústria automóvel para estabelecer uma referência  entre as
empresas, sendo uma ferramenta usada para criar confiança nos
fornecedores de componentes e nos seus processos produtivos.

O PPAP existe em 5 níveis geralmente aceites e define o processo
de aprovação para peças novas ou alteradas, ou produzidas a
partir de processos de fabricação novos ou alterados. 
  

Existem 18 documentos requeridos que podem ser necessários
para aprovação de peças de produção, diferindo este número
consoante o nível de PPAP a submeter. Os requisitos específicos
são geralmente negociados durante o processo de cotação.

Compreender que o processo de uma submissão PPAP é
complexo e detalhado, resultando num produto de qualidade. 
Entender a importância da metodologia na negociação do
processo de cotação.
Identificar em que casos deve submeter um PPAP ao cliente.

AO FREQUENTAR A FORMAÇÃO IRÁ:

DESTINATÁRIOS
Técnicos e chefias intermédios.
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"Formação
especializada,

atualizada e
perfeitamente
enquadrada na

realidade
operacional da sua

empresa!"

Realizar um PPAP e conhecer todos os documentos
requeridos por esta metodologia;
Identificar em que fases do projeto estes documentos devem
ser realizados.

Ao participar nesta acção, o formando irá adquirir
conhecimentos para: 

OBJETIVOS 

WWW.HOZENACADEMY.PT

CONTEÚDOS ABORDADOS

Módulo 1

O PPAP como processo: submissão de amostras iniciais

Módulo 2

Níveis de submissão de PPAP e os componentes do
PPAP

Módulo 3

Requisitos do processo PPAP, requisitos específicos do
cliente

Módulo 4

Dossier PPAP e PSW, retenção de documentos e
amostras


