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1 Resumo

A metodologia de gerenciamento da cadeia de suprimentos pode ser aplicada
a toda empresa da cadeia de suprimentos da industn'a automotiva, desde que esta
tenha uma grande quantidade de fomecedores intemacionais e que tenha
problemas de alto custo logístico na origem, falta de comprometimento dos
fomecedores com os custos de não qualidade intemacionais e dificuldades de
obtenção de informaçöes em tempo de tomada de decisöes.

2 Introdução

Neste trabalho apresentaremos uma proposta de mudança no fluxo logístico
de uma indústria participante da cadeia automobilística.

2.1 Objetivo Geral.

A proposta de mudança visa uma melhoria no fluxo logístico acarretando na
redução da carga de trabalho logístico imposto sobre as fábricas européias do grupo
gerando maior eficácia na administração de fomecedores e ainda tendo redução da
carga de trabalho sobre os departamentos de importação e contas a pagar e
redução de despesas com despachos.

2.2 Objetivos Especificos.

Atualmente a organizaçao logística da empresa tem muitos gastos desde a
origem na Europa até a recepção das mercadorias no Brasil

2.2.1 Carga de trabalho logístico na origem.



A matriz é responsável pela movimentação dos materiais provenientes dos
fomecedores atuais, separação de lotes para envio ao Brazil, solicitação de
container e preenchimento do mesmo, faturamento dos materiais e envio ao Brasil.

O alivio da carga de trabalho logístico na origem poderia se dar através da
transferência da responsabilidade de envio dos materiais diretamente aos
fomecedores.

2.2.2 Carga de trabalho sobre importação e contas a pagar.

O alivio da carga de trabalho logístico sobre a matriz, fazendo com que os
fomecedores faturem e enviem os materiais diretamente ao Brasil faria aumentar o
fluxo de trabalho sobre o departamento de importação, considerando que cada
fomecedor emitiria uma fatura e a mesma geraria um processo de importação,
teríamos uma multiplicação de faturas a serem processadas e pagas todos os dias.

2.2.3 Redução dos custos com despachos.

Cada fatura que chega no Brasil é considerado pela Receita Federal como
um processo de importação e o mesmo deve ser despachado por um representante
oficial da empresa. Este serviço é realizado pelos despachantes aduaneiros e o
custo deste serviço é pago em função dos processos, para cada processo
despachado é pago uma comissão ao despachante e paga-se também para o
govemo uma taxa por utilização do sistema oficial de infonnação e taxas de
utilização do porto ou aeroporto.

2.2.4 Administração de fomecedores

Os fomecedores são todos administrados pela Matriz, sendo ineficazes as
reclamaçöes de não qualidade ou atrasos logísticos. A empresa no Brasil deve
firmar contrato diretamente com os fomecedores da origem para que estes se
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comprometam com a qualidade dos produtos entregues ao Brasil e se
comprometam com o programa de entregas estipulado.

2.3 Justificativa do Trabalho

A realização deste trabalho com este tema visa ajudar a empresa em
questão, e outras que tiverem uma organização logística similar, de implantarem
uma organização logística eficaz e de mais baixo custo possível.

2.4 Apresentação do Trabalho

No capítulo 2 faremos uma descnção dos principais tem1os que serão
encontrados no trabalho.

No capítulo 3 explicaremos a metodologia utilizada para execução deste
trabalho.

No capítulo 4 faremos uma apresentação detalhada da empresa em questão,
analise do processo logístico atual e a proposta de mudança.

No capitulo 5 faremos um apanhado geral que possibilitará o estudo para se
aplicar este estudo a outras empresas assim como futuros estudos e pesquisas
referentes ao assunto.

3 Procedimento Metodológico

Apresenta-se, a seguir, a caracterização do estudo, o método, o modo de
investigação, a perspectiva do estudo, a organização-objeto de estudo, as técnicas
de coleta e de tratamento de dados que são utilizadas, ou seja, a entrevista não-
estruturada, a análise documental, a observação participante, bem como a forma de
abordagem que se utilizou para o tratamento dos dados.
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3.1 A natureza da pesquisa

Trata-se de uma pesquisa que procura compreender o processo de comércio
exterior no período de 2003 a 2004, a natureza é predominantemente qualitativa. A
pesquisa qualitativa apresenta como características básicas os seguintes aspectos:
a) a pesquisa qualitativa tem o ambiente como fonte direta de dados e o pesquisador
como instrumento fundamental; b) a pesquisa qualitativa é descritiva; c) o significado
que as pessoas dão às coisas e à sua vida é a preocupação essencial do
investigador; d) pesquisadores utilizam o enfoque indutivo na análise de seus dados
e; e) os pesquisadores qualitativos estão preocupados com o processo e não
simplesmente com os resultados e o produto. Esta característica é importante
considerando que a investigação aprecia o desenvolvimento do fenômeno para
descobrir suas relaçöes e avançar nos seus aspectos evolutivos, tratando de
identificar responsáveis por seu desenrolar característico.

O trabalho envolveu a obtenção de dados descritivos sobre pessoas e
processos pelo contato direto que o pesquisador teve com a situação estudada,
procurando compreender os eventos e realizaçöes, segundo a perspectiva dos
agentes participantes do assunto pesquisado.

3.2 Caracterização da pesquisa

Considerando-se o objetivo do presente trabalho, este estudo caracteriza-se
como exploratório, descritivo e avaliativo. A pesquisa em pauta é do tipo
exploratória, pelo fato de ter como principal finalidade desenvolver, esclarecer e
modificar conceitos, idéias, para a fonnulação de abordagens mais condizentes com
o desenvolvimento de estudos posteriores. Por esta razão, a pesquisa exploratória
constitui a primeira etapa do presente estudo para familiarizar o pesquisador com o
assunto que se procura investigar. É descritiva no momento em que o pesquisador
procura descrever a realídade como ela é, sem se preocupar em modificá-la.
Todavia, a mesma tem caráter avaliativo. enfatizado na avaliação do processo de
adaptação da organização em estudo para prescrever uma abordagem
metodológica destinada a facilitar a compreensão do assunto em pauta. Estudou-se
o processo de transfomiação organizacional ocorrido na empresa Faurecia
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Automotive do Brasil Ltda, ao Iongo dos seus últimos dois anos. Toma-se, possível.
desta fonna, utilizar a perspectiva cross sectional a partir da demarcação do período.
O método que caracteriza e favorece a compreensão do assunto é o interpretativo,
enquanto que o modo de investigação, que fundamenta o presente estudo,
identifica-se como estudo de caso. O modo de investigação do tipo estudos de caso
tem, por si mesmo, segundo Bruyne et al (1977), um caráter particularizador, já que
seu poder de generalização é limitado na medida em que a validade de suas
conclusöes pennanece contingente. Essas conclusöes não se revelam
necessariamente corretas em outros casos, mesmo semelhantes, e fontes de
diferenças distintas inseridas no caso escapam inteiramente à análise. Desta forma,
os resultados deste estudo não podem reconhecer outras organizaçôes do mesmo
ramo e porte. Um outro aspecto interessante do estudo de caso é a possibilidade de
estabelecer comparaçöes entre dois ou mais enfoques específicos, o que dá origem
aos estudos comparativos de casos.

3.3 0 objeto do estudo de caso

A organização-objeto do estudo é constituida por uma organização -
localizada no Estado do Paraná.

3.4 Técnicas de coleta e tratamento dos dados

As técnicas de coleta de dados utilizadas são a entrevista não-estruturada,
análise documental , e a observação direta. A entrevista não-estruturada, aplicada
em coleta dos dados, ocorreu através de uma conversação informal junto aos
funcionários de todas as áreas da organização pesquisada. A mesma pode ser
alimentada por perguntas abertas, com o intuito de proporcionar maior liberdade ao
informante. Mesmo sem obedecer a uma estrutura formal pré-estabelecida, utilizou-
se de um roteiro com os principais tópicos relativos ao assunto da pesquisa. A
análise documental consiste em uma série de operaçöes que visa a estudar e a
analisar um ou vários documentos para descobrir as circunstâncias sociais e
económicas com as quais pode estar relacionada. O método mais conhecido de
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análise documental, segundo Gil (1987), é o histórico, que demanda estudos dos
documentos, visando a investigar os fatos sociais e as suas relaçöes com o tempo
sócio-cultural-cronológico. A análise documental pode proporcionar ao pesquisador
dados suficientemente ricos para evitar a perda de tempo com Ievantamento de
campo a partir da análise dos seguintes documentos: arquivos históricos, registros
estatisticos, diários, atas, biografias, jomais, revistas, entre outros disponíveis nas
organização. Assim, a análise documental, tanto favoreceu o desenvolvimento da
pesquisa bibliográfica quanto o de campo. A observação tomou-se relevante a partir
do momento em que incentivou o pesquisador a verificar a realídade com muito mais
cuidado, ou seja, observar se os dados e informaçöes coletados representavam
realmente a realidade da organização. Por esta razão, a observação participante
tomou-se mais adequada, pemritindo a participação real do observador na vida da
organização, das pessoas ou de uma situação determinada.

3.5 Limitaçôes do estudo

independente da natureza do estudo, seja ele quantitativo ou qualitativo, do
referencial teórico escolhido e dos procedimentos metodológicos utilizados, o
mesmo apresenta limitaçôes e estas devem ser esclarecidas para o Ieitor como
forma de favorecer discussöes sobre o que se está estudando. As limitaçöes do
estudo detectadas são as seguintes: a) quanto à delimitação do problema e à
generalização dos resultados. Os resultados deste estudo não pennitem
similaridades com outras. b) quanto à perspectiva, às técnicas de coleta e de
tratamento dos dados. Os dados obtidos através de entrevistas dos pesquisados
nem sempre retrataram a realídade histórica da organização, já que os dados
obtidos por depoimentos são voláteis, por decorrem das percepçöes dos
pesquisados. A percepção muda com o transcorrer do tempo podendo distorcer a
realídade ou o fenómeno que se está investigando.
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3.6 Revisão dos Termos.

3.6.1 Cadeia de Suprimentos:

Empresas componentes do processo de obtenção de materiais e matérias
primas necessárias para produção de um determinado bem e todos os processos de
interação entre elas existente.

3.6.2 Indústria Automotiva

Fábrica de veículos automotores.

3.6.3 Trabalho Logístico:

Na origem: Compreende os processos de programação de entrega de
materiais dos fomecedores, acompanhamento do cronograma de entregas dos
fomecedores, recepção das mercadorias, endereçamento e acondicionamento das
mercadorias em estoque, separação dos materiais destinados ao Brasil, solicitação
de container para envio dos materiais ao Brasil, preenchimento (estufagem) do
container, despacho do container.

No transito: Compreendem o transporte do container até um porto, seu
transporte via marítima e o transporte até a fábrica de destino.

No destino: Compreende o trabalho de programação logísticas de materiais
da matriz, acompanhamento do programa de entregas da matriz, recepção das
mercadorias, endereçamento e acondicionamento das mercadorias em estoque,
retirada de estoque, fracionamento de embalagens e abastecimento das linhas de
produçao.

3.6.4 Programa Logístico:

Documento infonnativo contendo as quantidades das peças a serem
entregue, a seqüéncia, o meio de transporte (maritmo ou aéreo), a data e até
mesmo o horário de entrega das peças que o fomecedor tem contrato para
fomecimento.
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3.6.5 Administração de Fornecedores

Os fomecedores devem ser administrados sob a ótica de qualidade e
logística. Portanto a empresa deve controlar se o fomecedor está produzindo a peça
corretamente, entregando-a de maneira correta, na quantidade correta e na data
correta. Para se administrar fornecedores é necessário firmar contratos nos quais
estejam estabelecidas as' responsabilidades e deveres do fomecedor, é necessário
que o fomecedor tenha um sistema de garantia da qualidade certificado segundo a
nonna ISO TS 16949 por órgão certificador acreditado intemacionalmente. O
fomecedor deve ter seus processos auditados e aprovados o que comprovaria que o
mesmo estaria produzindo e entregando corretamente o produto desejado.

3.6.6 Contrato

Documento que discrimina quais as mercadorias serão adquiridas pela
empresa contratante, qual o preço a ser praticado, qual a condição de entrega
(INCOTERMS veja item 2.6.7) e qual o prazo de pagamento.

Um contrato pode ser firmado após uma negociação entre o fomecedor e o
contratante a respeito das mercadorias a serem compradas; ou ainda pode ser
firmado entre o contratante e o fomecedor mediante indicação do cliente do
contratante, sendo que o cliente neste caso é o responsável também pela
negociação de preços e condiçôes, neste caso temos um fomecedor nomeado pelo
cliente.

3.6.7 INCOTERMS

lncoterms são 13 definiçöes padröes mais comumente utilizados em
contratos de venda intemacionais. Entre os mais conhecidos lncoterms estão EXW
(Ex works), FOB (Free on Board), CIF (Cost, Insurance and Freight), DDU (Delivered
Duty Unpaid), and CPT (Carriage Paid To). Estes padröes definem todas as
obrigaçöes entre compradores e vendedores no que tange carregamento,
desembaraço, transporte, seguro e impostos.

Desenvolvido e publicada pela Camara lntemacional do Comércio (CIC), que
está no coração do mundo dos negócios. A CIC introduziu a primeira versão de
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lncotenns (abreviação de “lntemational Commercial Tenns") em 1936. Desde então
experinentes advogados e negociantes da CIC atualizaram-na seis vezes para
manté-la ao passo do desenvolvimento do comércio internacional. A maioria dos
contratos firmados após 1° de janeiro de 2000 se referem à última edição de
lncoterms. A correta referéncia é ao “lncoterms 2000". A lingua inglesa é a versão
oficial para lncoters 2000 a qual foi endossada pela Comissão de Leis para o
Comércio Internacional nas Naçöes Unidas (UNCITRAL). Estando disponíveis
traduçöes em 31 liguas dos Comités Nacionais da CIC.

O correto uso de lncoterms fomece uma serteza com a qual os parceiros de
negócios devem estar baseados. Para estar certo de estar usando-os corretamente,
negociantes precisam consultar os textos completos fomecidos pela CIC, e estar
atentos quanto à sumários e versöes reduzidas disponíves em revistas, manuais e
na web.

3.6.8 Sistema de Garantia da Qualidade
Sistema de gerenciamento de processos que visa assegurar a qualidade dos

processos realizados por uma empresa. Este sistema define através de normas,
instruçöes de trabalho e procedimentos como desenvolver os processos de forma
que os mesmos não falhem e não provoquem erros nos processos subseqüentes.

3.6.9 ISO TS 16949

Nonna que rege o funcionamento do sistema de garantia da qualidade para
empresas participantes da cadeia de suprimentos da indústria automotiva. Esta
nonna surgiu da unificação das nonnas desenvolvidas pelas montadoras (VDA
AFNOR QS900...) para poder exigir qualidade de seus fomecedores e da norma ISO
9000 que é uma norma geral para gerenciamento do sistema de garantia da
qualidade. Portanto a ISO TS 16949 apresenta os mesmos requisitos da ISO 9000
acrescido dos requisitos específicos das montadoras.
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3.6.10 Despacho:
Processo burocrático de apresentação de documentos à Receita Federal solicitando
a liberação da importação mediante o pagamento dos impostos referentes aos
produtos importados. Este processo hoje em dia é gerenciado pela receita federal
através de um sistema informatizado chamado SISCOMEX (Sistema de Comércio
Exterior), no qual a empresa faz uma DI (Declaração de importação) que
compreenda a descrição .de todos os produtos que estão sendo importados neste
processo e os relaciona por NCM (Nomenclatura de Materiais) pela qual é definida a
aliquota de II (imposto de importação) que cada mercadoria deve pagar ao ingressar
no solo brasileiro. Através do SISCOMEX um fiscal da Receita analisa o processo e
decide se o mesmo passará por inspeção ou se será liberado apenas mediante a
apresentação de documentos de exportação do fomecedor, para isto a Receita criou
o seguinte rótulo de status para os processos: canal verde - processo liberado
apenas com apresentação de documentos de exportação da origem. Canal amarelo
- análise detalhada da documentação de exportação - neste caso a receita após a
analise pode pedir uma vistoria da mercadoria. Canal vermelho: análise detalhada
da documentação de exportação com pré definição de inspeção das mercadorias - o
container será aberto na presença do despachante e a fatura de exportação será
conferida com as mercadorias dentro do mesmo.

4 Descrição, análise e proposta de mudança.

4.1 Apresentação da Empresa

FAURECIA

Um dos líderes mundiais em fomecimento de sistemas para a industria
automobilística. Possui 160 fábricas em 26 países, tendo 60.000 funcionários
diretos.
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o Painéis de instrumentos (cockpit)
o Isolamento acústico
ø Escapamentos
0 Painel frontal (estrutura, para choques, faróis, radiador e

motoventilador)

O faturamento da Faurecia em 2003 foi de M€10122 (Dez Bilhöes de Euros)
divididos conforme gráfico abaixo.

16

1. . ._

5 1,, 1. *-:.::,: "' A " ¡A f f¿ -ú _ _ 1 -.... .......................::........r.f±;»;.G¿zs_cl1rflpguhhcfff
-P ff't 3 ^¿¿:'§ ,§Í:f«.;%. `.";:<:+':";?./.;;;$v'¡__ ;_:_:«§_í"É¦-f_ì¿:ïf'›*::;“ '

Í ¿Q-r--ft' Romama- _ .¢¢¢¢¢¢¢ø-A,---------- --ua-qs.¢n..¬¢..¬¬!›u-....Jn ' _ ` __1 «.-›' - _ A ;_¬=~=¿,â¿_j_'<†*_^-¿ :$_. 5:', ___¿-f¡- 'r '.f:¿"g¿ '?°i“`j'›rf-'rf«;¡¢*<±Y ¿__*
› .u E3. ¿flzì ««¿J__;¿Ãz”

So 'uth Africa _ .. _ _ _

i

J

i

.._.......-......._.....›........



AcoHstlc_ Exhaustpac age 1

Front end
Door --_

Seat
Cockpit _

4.1.1 Divisão de Bancos para Automóveis.
 

A Faurecia é o terceiro maior fabricantes de Bancos
do mundo, sendo o maior da Europa. A Faurecia
desenvolve e produz todo o tipo de bancos para
automóveis:

o Bancos dianteiros e traseiros (segunda e
terceira fila)
Bancos para todos os tipos de veículos
urbanos desde carros para dois ocupantes até
minivans para oíto ocupantes.

- -i- ø Para todo mercado europeu, América do
Norte e Sul e Asia.

~ Para todos os principais fabricantes de carros do mundo trabalhando
com acordos de parceria para desenvolver bancos.

Através de desenvolvimento auxiliado por computador a Faurecia otimiza a
engenharia, protótipos e testes de ciclos simulando o comportamento de bancos.
Segurança, conforto e estilo são testados bem antes de qualquer protótipo ser
construído. O que será essencial para aprovação nos estágios envolvendo os testes
reais_
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Abaixo pode-se observar a estrutura de um Bancos cujos componentes são
fabricados pela Faurecia em pelo menos uma de suas 160 fábricas.
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Capas

Apoios de Cabeça e Apoios de Braço são adquiridos de outros fomecedores.
O Grupo Faurecia produz ainda em parceria com outras empresas cintos de
segurança e air bags.

O quadro abaixo mostra toda a gama de montadoras para as quais a
Faurecia produz bancos no mundo todo:
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Alfa
Audi
BMW

i Chrysler
Citroën

É
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Fiat
Ferrari

Romeo Honda
Hyundai
Jaguar
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AMSC
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Nissan

Renault
Rover
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Skoda
Suzuki
Tata
Toyota
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4.1.2 Faurecia Automotive do Brasil Ltda.

A Faurecia Automotive do Brasil Ltda compreende a recém formada fusão
(Julho de 2003) entre a Faurecia Bancos para Automóveis Ltda e a SAI Automotive
Ltda antiga Somer Alibert lndustrie Ltda, esta ultima responsável pela fabricação de
painéis de porta e painéis de instrumentos com três plantas de produção (São José
dos Pinhais - PR, São Bemardo do Campo - SP e Dias Dávila - BA) e duas plantas
avançadas em sistema “Just in Time” (trataremos neste trabalho como JIT) (São
Bemardo do Campo - site \/\N e Camaçari - site Ford), ainda é detentora de 50% do
capital da SAS Automotive Ltda, joint venture fonnada pela antiga Somer Alibert e
Siemens VDO instrumentos, responsável pela montagens dos instrumentos nos
painéis e a entrega seqüenciada em JIT para as montadoras Renault e
Volkswagem/Audi. Está programada para Julho de 2005 a incorporação da Faurecia
Escapamentos do Brasil Ltda com uma planta de produção em Pindamonhagaba e
uma planta JIT na Renault em São José dos Pinhais no Paraná.

4.1.3 Divisão Bancos da Faurecia Automotive do Brasil Ltda.

Antiga Bertrand Faure do Brasil Ltda. Com sede em Quatro Barras na região
metropolitana de Curitiba estado do Paraná e com duas plantas em sistema JIT uma
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a 30 km da sede em São José dos Pinhais dentro do pólo industrial Ayrton Senna,
fábrica da Renault do Brasil e outro dentro do Tecnopólo de Porto Real no estado do
Rio de Janeiro, fábrica da PSA - Peugeot Citroën.

No Brasil a Faurecia produz os bancos para todos os carros que são
produzidos pelas montadoras francesas; são eles:

Renault: Clio, Scènic e Master - Furgão 3 lugares e Bus 16 lugares
PSA: Peugeot 206, Peugeot 307, Citroën C3 e Citroën Picasso.
Para a Volkswagen do Brasil a Faurecia produz as estruturas metálicas

(completas - com reclinadores e trilhos) dos bancos dianteiros do Golf e Audi A3;
estes sendo entregues à outro sistemista que faz a montagem das espumas e capas
e ainda faz o seqüenciamento e entrega em sistema JIT. Para a General Motors do
Brasil a Faurecia produz as estruturas metálicas dos acentos dos bancos dianteiros
da platafonna Corsa 2° geração (hatch, sedan e pick up Montana). Para a Fiat do
Brasil a Faurecia produz os trilhos que equipam os modelos top de linha da familha
Palio.

4.2 Análise da organização logística

Todos os produtos fabricados no Brasil são praticamente iguais aos
fabricados na Europa. Este fato faz com que o inicio da produção no Brasil seja
executado em regime de CKD, isto é, transfere-se todas as peças que compöe o
projeto a partir dos estoques das fábricas européias da Faurecia e monta-se o
produto na fabrica brasileira, em seguida faz-se o investimento em ferramentais para
a nacionalização das principais peças conforme aprovação e repasse de verbas de
investimento por parte do cliente local ou investimento da própria Faurecia. Para
peças cujos ferramentais o cliente não dispöe de verbas de investimento e não se
obtém uma amortização do valor da mesma em menos de três anos a Faurecia
Automotive do Brasil opta por não nacionalizá-las e manter a importação da fonte
européia. Considerando que um conjunto de bancos tem aproximadamente 140
componentes diferentes é grande a parcela de peças que continuam a ser
importadas.
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Para os bancos das montadoras Renault e PSA o maior fluxo logístico
provém da França, para a Volkswagen da Alemanha, para a General Motors de
Portugal e Espanha, peças para os trilhos vem da Polônia. Para coordenar todos os
fluxos logísticos da Europa para o Brasil a Faurecia França montou um
departamento exclusivo, chamado DLM (Departement Logistique Mercosur).
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4.2.1 Fluxo logístico França

4.2.1.1 Analise do Fluxo atual:

o Faurecia Brasil recebe de seus clientes as programaçöes de entrega.
o Faurecia Brasil processa o MRP (Material Ressourcing Planning -

Planejamento de resuprimento de materiais) para gerar as necessidades
de materiais.

0 Faurecia Brasil emite um contrato de compra de todos os componentes
para a Faurecia França, com preços dos componentes somando os
custos logísticos.

ø Faurecia Brasil passa Faurecia França através dos programadores
logísticos as necessidades de peças para a produção.
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o Faurecia França processa as informaçöes recebidas de seus clientes e da
Faurecia Brasil.

o Faurecia França passa para os fomecedores a programação da fábrica
francesa mais a necessidade da fábrica brasileira.

o Faurecia França recebe seus materiais, paga os fomecedores e separa os
materiais para a fábrica brasileira, destinando uma Iocalização de seu
estoque para este fim.

o Faurecia França programa o embarque confonne disponibilidade de
navíos para o porto de Paranaguá - PR ou aviöes para o aeroporto
intemacional de Curitiba - PR conforme necessidade dos programadores.

ø Faurecia França fatura todos os componentes e envia para a Faurecia
Brasil.

o Faurecia Brasil recepciona os componentes e paga a Faurecia França.

Este fluxo logístico faz com que a Faurecia França gaste parte de
sua força trabalho prestando serviços logísticos para a fábrica brasileira,
incrementando assim os preços na origem. Porém não faz parte o
negócio da Faurecia França aumentar seu faturamento com prestação
logística, a matriz tem necessidade de focar sua atividade na fabricação
de componentes e a cada dia terceiriza mais as próprias operaçöes
logísticas.

A Faurecia Brasil paga à Faurecia França o valor dos componentes mais uma
comissão pelo serviço logístico, tendo a Faurecia Brasil um custo em função do
volume embarcado e do preço dos componentes.

A Faurecia Brasil faz o acompanhamento do processo logístico a partir da
recepção dos materiais através da Faurecia França, porém quando há um atraso de
entrega por parte de um fomecedor a Faurecia Brasil recebe a informação com
muito atraso e não tem tempo hábil para tomar providéncias e tentar trazer as peças
de outras fábricas do grupo, o que ocasiona um aumento no número de fretes
aéreos, que nao sao desejados devido ao alto custo.
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Em casos de reclamação de qualidade a Faurecia Brasil deve se reportar
diretamente aos fomecedores, não à Faurecia França, porém estes se recusam a
aceitar débitos de não qualidade devido ao fato de não terem contrato com a fábrica
brasileira.

4.2.1.2 Exigência da Matriz

Para eliminar o custo logístico e os altos custos de fretes aéreos a direção
logistica da matriz na França exige a desvinculação das compras sul-americanas do
processo logístico da matriz.

Esta exigéncia da Matriz aumentaría o painel de fomecedores de 12 para 300
fornecedores considerando que cada embarque gere um processo de importação no
destino e que cada processo de importação paga serviços de despachantes, taxas
de utilização de sistema oficial de informaçöes entre outras, o custo de importação
poderia aumentar em mais de 10 vezes.

4.2.1.3 Fluxo Logístico França Proposto:

O grande desafio da Faurecia Brasil é a reestruturação de toda sua cadeia de
suprimentos, sem, obviamente, haver deterioração na qualidade do gerenciamento
dos estoques, aumento dos custos logísticos, aumento dos tempos de transporte e
aumento no quadro de pessoal.

Para o fluxo vindo da França a grande alteração seria inserir um operador
logístico para recepcionar os materiais, preparar os mesmos para o embarque,
acondicionar os materiais dentro de containeres e envia-los ao Brasil. A Faurecia
França mantém o processo financeiro, de faturamento das mercadorias e
pagamento dos fomecedores. A Faurecia Brasil passa a pagar somente o preço dos
componentes para a Faurecia França e passa a pagar um custo fixo por container
para o operador logístico. O sobre-custo de importação passa a ser definido em
função do numero de containeres embarcados, considerando que diversos produtos
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provenientes de diversos fomecedores podem estar consolidados dentro de um
mesmo container e ainda diversos containeres podem constituir apenas um
processo de importação com apenas uma fatura discriminando todas as
mercadorias.

4.2.1.4 Novo contrato

A Faurecia Brasil estabeleceria diretamente com os fomecedores um contrato
de fomecimento que teria as seguintes condiçöes:

Contratante: Faurecia Automotive do Brasil Ltda.
Faturamento: Faurecia França.
Entrega: Armazém do operador logístico “A” determinado

pela Faurecia Brasil.
Ponto de uso: Fábrica de destino da Faurecia Brasil.

A Faurecia Brasil passa a figurar como Contratante, ¡sto é, passa ser o
principal alvo das responsabilidades do fomecedor, deixa de haver qualquer
intermediário nas questöes de preço, prazo, qualidade e condiçöes de embarque.
Passando a ter autonomia para infon'nar e negociar alteraçöes do produto, negociar
os preços, exigir embarques aéreos por conta dos fomecedores devido à falta de
entrega de programa aceitos, monitorar o sistema da qualidade dos fomecedores,
exigir correção de problemas de qualidade e cobrar custos devidos á não qualidade
dos fomecedores.

Nestas condiçöes a Faurecia Brasil pode fazer o acompanhamento do fluxo
desde a aceitação do programa de entregas por parte do fornecedor até o
recebimento dos materiais, podendo assim tomar açóes corretiva quando um
fomecedor sinalizar problemas para cumprir as entregas ao operador logístico.

A nova configuração da cadeia logistica, de forma global, deverá ser
conforme descrita abaixo:
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o Faurecia Brasil recebe de seus clientes as programaçöes de entrega.
o Faurecia Brasil processa o MRP para gerar as necessidades de materiais.
o Faurecia Brasil emite um contrato de compras para cada fomecedor com os

preços fixados na origem, emitindo uma cópia para a Faurecia França e outra
para o operador logístico.

o Faurecia Brasil passa diretamente para os fomecedores as necessidades de
materiais.

ø Os fornecedores processam as informaçöes recebidas de seus clientes.
o Fomecedores informam a disponibilidade dos materiais e entregam no

armazém do operador logístico os materiais.
0 O operador logístico recebe os materiais destinados ao Brasil, informa a

Faurecia França, a qual paga os fomecedores.
o O operador logístico programa o embarque conforme disponibilidade de

navios para o porto de Paranaguá - PR ou aviöes para o aeroporto
internacional de Curitiba - PR conforme necessidade dos programadores.

o Faurecia França fatura todos os componentes e o operador logístico envia
para a Faurecia Brasil.

o Faurecia Brasil recepciona os componentes e paga a Faurecia França e o
operador logístico. 1

4.2.2 Fluxo logístico Alemanha + Polônia:

4.2.2.1 Fluxo logístico atual.

Atualmente o fluxo de peças vindas da Alemanha difere do fluxo da França no
tocante ao local de entrega por parte do fomecedor, hoje já existe um operador
logístico que coleta as peças nas fábricas dos fomecedores em sistema de “Mr'Ik
Run"e transporta para os annazéns da Faurecia Alemanha, o mesmo acontece com
as peças vindas da Polônia.

A proposta do novo fluxo logístico unificaria os dois fluxos, visto que hoje o
operador logístico que faz as coletas para a Faurecia Alemanha e para a Faurecia
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Polónia é o mesmo. Portanto o operador logístico coletaria todos os componentes
reuniria em seus armazéns e enviaria ao Brasil. A nova proposta alteraria também a
forma de cobrança. Os fomecedores faturariam para o operador logístico que por
sua vez faturaria para os componentes para a Faurecia Brasil.

4.2.2.2 Novo contrato:

Contratante: Faurecia Automotive do Brasil Ltda.
Faturamento: Operador Logístico
Entrega: Operador Logístico “B” coleta os materiais na

fábrica do fornecedor.
Ponto de uso: Fábrica de destino da Faurecia Brasil.

4.2.3 Fluxo logístico Portugal- Espanha.

Atualmente tanto a Faurecia Portugal como a Faurecia Espanha têm um
operador logístico em comum contratado para coletar as peças nas fábricas dos
fomecedores. Portanto este também seria um fluxo a unificar e fazer com que o
operador logístico fature as peças diretamente para a Faurecia Brasil.

4.2.3.1 Novo contrato:

Contratante: Faurecia Automotive do Brasil Ltda.
Faturamento: Operador Logístico B.
Entrega: Operador Logístico B coleta os materiais na

fábrica do fornecedor.
Ponto de uso: Fábrica de destino da Faurecia Brasil.
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4.3 Planejamento do projeto de reestruturação.

Para a implantação de forma efetiva do projeto de reestruturação da cadeia
de suprimentos, seguimos os seguintes passos:

H)

b)

C)

Definição da equipe de projeto. Por se tratarem de açöes ligadas a
fomecedores, na grande maioria, de âmbito corporativo, definiu-se pela
inserção de recursos, também de ámbito corporativo. Abrangendo então
agentes tanto da Faurecia França como da Faurecia Brasil dos seguintes
departamentos: Logistica, compras, qualidade, engenharia e finanças_
Definição da estratégia_ Os recursos corporativos dos Departamentos de
Compras e Operaçöes iriam comunicar a todos os fomecedores as
mudanças estratégicas para o Grupo Faurecia. Estes recursos
corporativos iriam atuar apenas de forma passiva em todo o restante do
projeto, agindo ativamente somente quando a Faurecia Brasil encontrar
dificuldades maiores.
Micro planejamento das etapas do projeto.

Faurecia Brasil deverá elaborar um Protocolo Logístico que
abrangerá:

1. Operaçöes de logística
i. Atualização dos interlocutores e seus dados - englobando

todas as áreas da empresa - nome, telefone, fax e e-mail;
ii. Identificação da Iocalização geográfica dos fornecedores

para processo de cotação e decisão de qual deve ser o
respectivo operador logístico.

iii. Atualização das referências cruzadas entre código Faurecia
Brasil e código dos fomecedores.

iv. Informes sobre quantidades mínimas e múltiplas para cada
item de cada fomecedor.

v. Padronização de etiquetas de identificação;
vi. Conformidade com a Iegislação aduaneira brasileira sobre a

elaboração de documentos (faturas e listas de embarque)
vii. Sistemática para acompanhamento das taxas de serviço dos

fomecedors em ámbito corporativo;
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viii
rx.

iii

iv.

Sistema de pesquisa de satisfação com os fomecedores;
lnfonnes sobre pesos e dimensöes das quantidades minimas
e múltiplas;
Ciclo de produção, ou seja, o tempo entre a recepção do
pedido e posterior entrega;

Qualidade
Estabelecimento de sistemática para atualização dos
Certificados de qualidade;
Obtenção dos relatórios de aceitação de amostras iniciais de
cada item aprovados por alguma fábrica da Faurecia;
Sistemática para informes de qualidade e tratativa de não
conformidades;

3 Engenharia
i. Atualização dos desenhos técnicos dos ¡tens
ii. Sistemática de infonnes sobre modificação de produto e/ou

modificaçöes.
Financeira

Informação sobre dados bancários dos operadores
logísticos;
informaçöes sobre condiçöes (prazos) de pagamento;
Condição de venda (INCOTERM - International Commerce
Terms -termos intemacionais de comércio)
Sistemática de atualização de preços (reduçöes e/ou
aumentos)

28
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6 Anexos

6.1 Anexo I

Contrato com fomecedor situado na França
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6.2 Anexo II

Contrato com fomecedor situado na Alemanha
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6.3 Anexo III
Contrato com fomecedor situado na Espanha
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6.4 Anexo IV

Anexo Protocolo Logístico com fomecedor situado na França



Í Wi Agreement Date: W* _ Í g liersion index: 01/2004 Page liló

GENERAL CONDITIONS
SUPPLIER SITE: LOGISTIC PROVIDER X
CUSTOMER SITE: Faurecia Automotive do Brasil

LOGISTICS CDNVENTION

Faurecia Automotive do Brasil/ LOGISTIC PROVIDER X

The signatories-

0 have taken due note of the Logistics Supplier Specifications and all the documents
mentioned in the present agreement

0 and undertake to abide by all the logfstics conditions described here-under.

The supplier-

0 undertakes to deliver 700% of the products ordered at the established dates, in the
specifiedpackaging and at the stated times

The present agreement cancels and replaces that with the previous version number.

*ii 7,

OPERATION MANAGEMENT PURCHASING MANAGEMENT SUPPLIER
i FAURECIA FAURECIA LOGISTIC PROVIDER X
_ Automotive do Brasil Automotive do Brasil

Name: Susana Azevedo/ Name: Albin Labelle Name:
Sérgio Giuntini/ Douglas
Cardoso/ Marcos Ditcum/
Fernando Cavicchiolli/
Marcelo Matamoros

Job title: Supply Chain Job title: Purchasing Job title:
Manager BraziU Logistic g Director
Managers of different
production sites

Date: Date: Date: H

Signature: T T TT Signature: W Signature:

No copy of this document may ever be made without first checking the validity of its version number against the official reference list _ __



FIS-S-PP-0410/en Version 01

Agreement Date: Version index: 01/*2004 _* mi Í Page 2/ió

GENERAL CONDITIONS T
SUPPLIER SITE: LOGISTIC PROVIDER X
CÍLJÍSTGMER SITE: Faurecia Automotive do Brasil _

CONTENTS

CONTACTS: 3

FAURECIA STAFF ON CALL 4

SUPPLIER STAFF ON CALL 5

TRANSPORTERS: 6

OUTSIDE PLATFORMS: 7

LABELLING: ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDD.

DELIVERY DOCUMENTS: B

ORGAN ISATION B

REFERENCE DETAILS: 12

SECURITY PLAN: 16

L _* Í Í No copy of this document may ever be made without first oheciringthe validity of its version number against the official reference list I
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¿__ Agreement date: Í *_ Version index: Page 8/16

GENERAL CONDITIONS
SUPPLIER SITE: FREIGHT FORWARDER X
CUSTOMER SITE: Faurecia Automotive do Brasil

ORGANISATIDN

Weekly Release l Fax, Mail or EDI in futurelz

2 weeks firm + 6 forecast l minimum, depending on customers release]

Expression of delays in the release, according to information on Pick Ups and respective
Invoices, given by the forwarding supplier, to avoid double planning or missing planning.
Faurecia will consider the last pick up on the system and respective delivery docu ment, as a
cutting point for planning.

There will be only one delivery date for each delivery, weather sea or air, which has to be
respected and will be subject of evaluation.

The forecasted quantities may suffer changes to a limit of 25% above or under, when they pass
to firm, except in case of suppliers minimum quantity of delivery. Other changes should be
negotiated with the supplier by the planners. This is Faurecia's responsibility to agree with each
suppüen

Lead Time:

Sea Transport - 2 weeks for suppliers +1 week for LOGISTIC PROVIDER X + 3 weeks for sea
transport

For some specific suppliers, the specific lead time may be different or for some routes
Ex: Zust & Bachmaier and Philips - 4 weeks delivery leadtime
Ex: Turkey - 6 weeks for sea transport

Air Transport - according to each case. Faurecia can choose to transport with other company,
in case delay presented by LOGISTIC PROVIDER X is not satisfactory. In case of trading
LOGISTIC PROVIDER X must guarantee the original invoice on time for the air freight, for both
cases, that they are responsible for the freight or not, so that we don't have problems on the
customs. If there is no trading they must guarantee that the supplier has given a correct
document. Destination airports must be approved before departure, having priority direct
flights to Curitiba. This is to be decided with Faurecia planner and foreign trade analyst at each
case.

Information to suppliers:

LOGISTIC PROVIDER X is responsible to pass the release to the suppliers, within 24h of
reception of program from Brazil, except for some specific suppliers, referenced in this
convention:

Actual: IS suppliers

Planning and delivery follow up:

LOGISTIC PROVIDER X must confirm the reception of releases at each supplier on time and
keep the respective proof of sending

Faurecia site signature: Supplier's signature
Name Name

_ _ _ Job title _ Í Í Job title
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GENERAL CONDITIONS
SUPPLIER SITE: FREIGHT FORWARDER X
CUSTOMER SITE: Faurecia Automotive do Brasil

The information on the delivery follow up must be in the system within 24h of
each phase:

Pick Up Req/ Pick Up Adv/ Actual Pick Up/ Warehouse entry/ Stuffing/ ETD/ ETA/
Delivery at plant.

LOGISTIC PROVIDER X is not responsible for any delay of the supplier, but is responsible for the
flow of information. If one supplier does not deliver on the specified date or quantity, LOGISTIC
PROVIDER X must immediately inform Faurecia by mail, or will be considered responsible on
any extra cost due to this delay or different quantity.

Also if the supplier delivers more than is specified on the delivery schedule, LOGISTIC
PROVIDER X may not send the material without formal authorisation of Faurecia. This is also
valid for new suppliers or samples or equpments, whose material cannot be shipped without
formal authorisation of the supply chain department.

LOGISTIC PROVIDER X must emit a Claim Form in name of Faurecia, whenever the supplier
does not comply with release and has achieved an MPM of 50000, requesting an action plan,
sending a copy to Faurecia and noting the respective MPM. MPM and Claim Form will be
referred to in a point forward. The Claim Form can be monthly.

For each pick up LOGISTIC PROVIDER X should keep record of the names of the representative
of the supplier, who handed over the material and of the transporter, who received the
material, as well the association of each material collected to which invoice or delivery note, to
ease up traceability.

Pick up control and packaging:

LOGISTIC PROVIDER X should have a Pick Up sheet to identify the material to be collected to
send to the suppliers to confirm availability of material on the correct date. The main data on
this control sheet should be:

Project/ References/ Description/ Quantities/ Pick Up Date and Time window
The supplier should complement with following data:

Number of volumes/ Gross and net weight/ Type of packaging/ Volume

The LOGISTIC PROVIDER X is responsible to contact the supplier to confirm delivery and
arrange pick up when the supplier does not deliver on the consolidation platform or the
container is delivered at the supplier for him to stuff it. If the supplier does not deliver on the
right date, and the LOGISTIC PROVIDER X doesn't manage to have a positive answer, the
Faurecia planners should be contacted to help to be able to have the material on time.

LOGISTIC PROVIDER X consolidates mainly cargo at its Warehouse in '??? and the ships the
material through the harbour of??? .Air Cargo will mainly be shipped by '??'? Airport, except in
case of any other agreement with Faurecia

The material and respective documentation must be ready on the specified date and time
schedule.

Faurecia site signature: Sup_plier's signature
Name Name

Í __ Job title Job title
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GENERAL CONDITIONS

SUPPLIER SITE: FREIGHT FORWARDER X
ÍCUSÍTÍOMER Faurecia ÍAutomÍotive do Brasil

~r

The supplier is responsible for the quality and quantity of parts in the packaging, but LOGISTIC
PROVIDER X must make a visual control of packaging and of number of volumes x number of
parts in the volume.

Faurecia should deliver to each supplier through LOGISTIC PROVIDER X a copy of the
Packaging Specifications, as well a list of each approved packaging for each part, to be checked
by LOGISTIC PROVIDER X. Based on its experience LOGISTIC PROVIDER X may suggest changes
to optimise the flow, cost or quality.

Minimum Ouantity Order should be respected as in Purchase contract. Any change must be
agreed with Faurecia.

All identification [Handling unit, packaging unit] is to comply with the standard of the receiving Faurecia
site. Therefore, each handling unit is to be identified by a standard HU label and each packaging unit by a
standard PU label.

Labeiin Gaita/vom Biof¢›rma:= Yes El No [II when; _

0 Handling Unit [HU]
The handling unit must be labelled with the following information:

El Supplier's name
CI Purchase order number
El Consumption plant

The palletised handling unit containing more than one reference must be identified by:
El a mixed pallet label
CI a packing list showing all containers on the pallet and their contents.

0 Packaging Unit IPU]
lt is imperative that all packaging units bear an identification label with the following
information:

Product identification: Shigping information:

El Faurecia reference Iprinted number and bar code] CI FHUFECÍH dGI¡V€f'Y I0CHÍ¡0fl
U 5*-|PPI¡e"'5 P"°dUCt TEIGFGDCQ El Final Faurecia delivery point [dock i gate]

U Quanmy Iprintšd number and_bar code] CI Product's advanced shipping notice [printed number and
El Faurecia supplier number [printed number b d ¡
and bar code] ar co e
El Handling unit number Iprinted number and bar U GW55 WQIQIWI
“del El Net weight
CI Faurecia description of product,
U Faureda Eng¡nee|_¡ng Change NOÍ Cl Supplier address including country of origin

El Production IP] or shipping date
Cl Batch number [printed number and bar codel.

Faurecia site signature: Supplier's signature: I
Name Name

Í Jai: mie _ _ Job mie g
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GENERAL CONDITIONS

SUPPLIER SITE: FREIGHT FORWARDER X
CUSTOMER SITE: Faurecia Automotive do Brasil

T 'Í T ' 'Í i'

If the supplier doesn't comply with thls LOGISTIC PROVIDER X should put an own label with the necessary
Infomiatlon

Platform material grouping, container stuffing, internal and international transport organisation

LOGISTIC PROVIDER X is responsible for the organisation and management of its operational
platform:

- Physical and administrative reception of material, quantity of material and quality control
l visual aspect] of the packaging

- Stocking of the material in good conditions, according to 5S principles, protected from
bad weather conditions

- Preparation of the deliveries, according to the release of Faurecia in Brazil
- Co-ordinate the stuffing of 20" and 1:0" containers according to the Faurecia destination

site, guaranteeing maximum container optimisation.
- Organisation and management of container transport from platform to the harbour, or

directly from FCL Faurecia containers to the harbour, or air freights to the respective
agreed airport

- Confirm that all documentation is OK, whether for Trading or non Trading suppliers
- Confirm that the FCL containers don't have more material than specified by Faurecia and

inform in case of delivery in excess to request authorisation.
- Make all the necessary arrangements for scheduling the space in the ships and

aeroplanes [upon agreement]
- Each process should have 2 containers per BL, trying to use 40" containers.

Faurecia will audit regularly, but randomly the warehouse facilities of LOGISTIC PROVIDER X,
according to the Faurecia Warehouse Audit.
This Audit should be made monthly by LOGISTIC PROVIDER X, and its results must be reported to
Faurecia with the respective action plan.
LOGISTIC PROVIDER X will also report monthly the container optimisation percentage.

Claim Form, MPM and IQF

Claim Form is the non-conformity document to be issued by Faurecia at the reception in Brazil or by
LOGISTIC PROVIDER X at the reception at its warehouse or whenever one release is not delivered
correctly by a supplier.
The main reasons for the Claim Form are:

Wrong material] Wrong quantity/ Wrong delivery date/ Wrong invoice/ Wrong data/ Wrong
Price/ Wrong accounting

Faurecia site signature: Supplier's signature:
Name Name
Job title Job title ÍÍÍ ÍÍ
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GENERAL CONDITIONS
SUPPLIER SITE: FREIGHT FORWARDER X
CUSTOMER SITE: Faurecia Automotive do Brasil

A cost of 100 Euro will be charged for each Claim Form, besides all other costs due to the non
conformity, which will be charged back to LOGISTIC PROVIDER X orto the supplier, depending on the
responsibility.

The MPM is the Misdelivery Per million, which is expressed as follows:

MPM = Lines of request delivered in wrong quantity or time/ Total lines of request x 1000 000

LOGISTIC PROVIDER X must calculate the monthly MPM for each supplier and pass it to Faurecia.

Faurecia must receive copy of each Claim Form.

In case of misdelivery causing extra administrative activities or costs, airfreights, internal or external
line stoppage, the financial penalties will be charged to the logistic provider, unless it is proven to be
the responsibility of the material supplier or other entity, not subcontracted by the logistic provider.

Delivery documents:

Packing Lis: Yes El No [I
Itemised packing list per handling unit Yes U No I:|
Declaration of hazardous products Yes I:| No I]
Foiiow up Mail El Faxlj ir system [1
invoice Yes |:] No U
Customs documents Yes |:| No U
Other _ __ _ Yes |:| No U

Sea freights will mainly be paid on a Collect basis, at destination, through ?'?'?. Airfreights may be Collect
,Ex Works or Pre Paid, depending on the responsibility for the air shipment.

5 days after each departure, the original documents or a copy must be delivered at the destination sites I
Supply Chainl, unless otherwise specified by the Supply Chain department, at least via scanned e-mail.

End of Production of products

ln case of end of series of products or components, Faurecia will only accept to receive exactly the
quantities specified in the delivery releases, plus safety stock at the supplier, according to the specific
Logistic Convention and Supply Protocol with each supplier. For this Faurecia should make an estimation
of end of series and advise a minimum of 2 months ahead. The LOGISTIC PROVIDER X is not responsible
for this management.

Extra Releases

Due to customers release change or any other unpredicted situations, there can be the necessity of Extra
Orders, of supplementary quantities within the fixed period, requesting flexibility of both suppliers and
forwarder. The procedure in such cases should be:

- Analyse carefully the situation to check if there is no other best way to supply parts to the
production line.

Faurecia site signature: Supplier's signature:
Name Name

Í Job title ÍÍ Í Job title



Í Í ÍÍ Agreement date: Version index: Page 13/16

GENERAL CONDITIONS
SUPPLIER SITE: FREIGHT FORWARDER X
CUSTOMER SITE: Faurecia Automotive do Brasil

- If necessary, the supplier I material or service] must be contacted directly, to give an
answer in a maximum of 24h of the request, if he can attend the extra order. The supplier
must inform its real situation and its best delivery date.

- After the answer of the supplier, Faurecia will confirm formally the extra order to the
suppüen

- For vacation months, specific procedures must be anticipated and negotiated with both
suppliers and LOGISTIC PROVIDER X.

The contact of LOGISTIC PROVIDER X for extra requests is:

T?? Mail:
T: F: IVI:

The contact of each material supplier for extra requests must be specified in the individual Logistic
Convention and Supply Protocol

Trading I when applicable]

LOGISTIC PROVIDER X . through ?'??, acts as a trader for Faurecia. The responsibility is the organisation
and management of the purchase of the components, according to the delivery schedules, reception of
the invoices of the suppliers, checking of commercial conditions, in terms of price and payment terms,
and accounting.

Faurecia is responsible for the negotiation of the commercial conditions with the suppliers and LOGISTIC
PROVIDER X is responsible to verify that they are respected, for all suppliers and parts. Litigation will be
reviewed case by case. If there are differences the LOGISTIC PROVIDER X must inform formally Faurecia,
as Faurecia will only pay what is in the contracts.

LOGISTIC PROVIDER X will only make the payments to the suppliers after the reception of the payment of
Faurecia Brazil, respecting payment conditions with suppliers.

For some suppliers, which still invoice directly to Faurecia, this procedure is not applicable, but the
logistic costs associated to these suppliers should be aggregated to the ones with trading, as specified in
the next point.

Invoicing of parts services

In case of Trading the LOGISTIC PROVIDER X ,through ??'? ,will invoice the parts, according to the prices
of components and raw material for each supplier, specified in a list provided by the purchasing
department of Faurecia, as well as its logistic and forwarding services, according to the prices in the
Letter of Intend or Contract between Faurecia and LOGISTIC PROVIDER X. If the trading is not applicable
will invoice only logistic and forwarding services, according to the prices in the Letter of Intend or
Contract between Faurecia and LOGISTIC PROVIDER X. LOGISTIC PROVIDER X must be able to provide
the necessary documents and cost breakdown that confirm the costs in each process, within 5 days of
the arrival of each process to the plant.

Faurecia site signature: Í Supplier's signature:
Name Name

ÍÍ Í Job title Job title
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GENERAL CONDITIONS
SUPPLIER SITE: FREIGHT FORWARDER X
CUSTOMER SITE: Faurecia Automotive do Brasil

Faurecia will make advancements for payments, but final accounting only with accounting with original
or copy of the original documents.

If for any logistic reason, specified by Faurecia, material stays in LOGISTIC PROVIDER X's warehouse for
more than 1 month of the pick up date, LOGISTIC PROVIDER X may negotiate other commercial payment
conditions.

If the supplier delivers more material than needed, which stays then in LOGISTIC PROVIDER X's
warehouse, LOGISTIC PROVIDER X may negotiate with the supplier the return of this material or any
extra costs due to extra time in its warehouse.

If Trading is applicable whenever LOGISTIC PROVIDER X receives from a supplier a different price from
the one specified by Faurecia, Faurecia must be contacted to validate or renegotiate the price and give
the OK for shipment.

LOGISTIC PROVIDER X will send a copy of the documentation, so that Faurecia can prepare an advance
payment, in some cases to LOGISTIC PROVIDER X, in other cases to the clearing agent or even directly to
the shipping agent.

For the final accounting and payments, Faurecia will only make the payment 7 days after having received
all the correct documents.

Suppliers and part numbers

LOGISTIC PROVIDER X is responsible for suppliers in xxxxx. Some suppliers deliver directly at LOGISTIC
PROVIDER X warehouse, other LOGISTIC PROVIDER X has organise for the pick up.

LOGISTIC PROVIDER X will receive a list of actual suppliers, contacts and reference numbers and
whenever there is a change, Faurecia is responsible to inform LOGISTIC PROVIDER X of the new data. If
LOGISTIC PROVIDER X receives from the suppliers any new information regarding part numbers,
adresses, names, etc, Faurecia must also be informed formally of these changes.

Activity reporting and Documernt archival

LOGISTIC PROVIDER X must supply Faurecia with following performance reports until the 5'" work day of
each month:

- Number of pick up/ reception by supplier
- Number of packaging, weight and volumes by supplier
- Quantity of pick up/ reception parts per supplier and per delivery
- Number and type of containers
- Delivered references by container, date and ship
- Logistic cost breakdown by process
- Container stuffing percentage
- MPM per supplier
- Copy of Claim Forms

LOGISTIC PROVIDER X must keep the delivery notes for at least 10 years for legal reasons, as well the
tracking and tracing information from each process for 5 years for operational reasons.

Faurecia site signature: Si Suépliefs signature T
Name Name

Í __ Job title Job title
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GENERAL CONDITIONS
SUPPLIER SITE: FREIGHT FORWARDER X

Í CUSTOMEÍR SITE: Faurecia Automotive do Brasil Í

Faurecia keeps its right to make audits in the installations of LOGISTIC PROVIDER X for checking of the
conditions of the records.

REFERENCE DETAILS:

If the customer and the supplier do not use the same reference numbers, it is the customers numbers that
will be considered authentic.

Customer reference ÍÍÍÍÍ ÍÍÍ ÍÍ Í Designation Í Í ÍÍSupplier Í Supplier Reference

Supply and delivery conditions are formalised by the supply protocol. If conditions are specific to references
or groups of references, an individual protocol must be established for each case.

Faurecia sitesignature: Supplier's signature:
Name Name

Í Í Job title Í Job title
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GENERAL CONDITIONS
SUPPLIER SITE: FREIGHT FORWARDER X

Í CUSTOMER SITE: Faurecia Automotive do Brasil

SECURITY PLAN:

The Security Ii.e. back-up] plan is to cover the following risks:

ø Information system failure

0 Labour strikes

0 Transport incident

0 Major interruption of production Ie.g. fire, flooding]

ø Specify staff members trained in back-up procedures and how information is to be exchanged
in case of the events mentioned above:

Name Name
Faurecia site signatureÍ: TSup_plier's signature:

_ Í Í Job title .Ílgb title


