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RESUMO 

ANDRADE, Luciana de. Nacionaliza~io de componentes automotivos. Estudo de caso de 
uma montadora. 2005. 91 p. Monografia (MBA em Gerencia em Sistemas Logisticos)
Universidade Federal do Parana- CEPPAD. 

0 estudo, em questao, tern por objetivo determinar como a nacionaliza<;ao de componentes 
automotivos pode afetar a produtividade da logistica. A pesquisa realizada em urn ambiente 
de produ<;ao industrial pretende evidenciar fatores de risco no processo de nacionaliza<;ao e 
alertar as possiveis falhas do processo. 0 acirrado mercado automotivo brasileiro e as 
pressoes pela manuten<;ao da competitividade em urn ambiente de produ<;ao globalizado sao 
pontos explorados neste estudo de caso. A pesquisa utilizou-se de estudos de caso que, atraves 
de uma pesquisa explorat6ria e descritiva levantou dados reais do ambiente de produ<;ao de 
uma montadora. Pretende-se com este estudo a explicita<;ao de conhecimentos tacitos na 
organiza<;ao da empresa. Garantindo desta forma a perpetua<;ao das boas pniticas nas gestoes 
de processos de nacionaliza<;ao de componentes no setor automotivo. 

Palavras-Chave 

Cadeia de Fomecimento 

Competitividade Automotiva 
Logistica 
Nacionaliza<;ao de Componentes Automotivos 
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Atividades 
deApoio 

1 INTRODU~AO 

1.1 TEMA DE PESQUISA 

A competitividade entre empresas de urn mesmo seguimento de neg6cios e 
cada vez mais acirrada. A globalizayao e o mercado cada vez mais aberto exigem das 

empresas, no mfnimo, padrao de excelencia, o que significa processos enxutos onde todas as 

operayoes necessarias e que, de alguma forma, agregam valor ao produto tenham os melhores 

nfveis de produtividade. Segundo Porter (apud WRIGHT, 1998) as empresas precisam 

encontrar meios de crescer e criar vantagens para nao serem devoradas pela concorrencia 

intensa. 

Colaborando com este pensamento Kotler (apud WRIGHT, 1998) afirma que 

os vencedores de amanha serao as empresas que liderem suas industrias na definiyao 

cuidadosa de urn mercado-alvo e na produyao do melhor valor para seu dinheiro nesses 

mercados. 

Logistica 
Intern a 

lnfra-Estrutura da Emoresa 

Geren~ia de Recursos H~manos 
: : 

Deserivolvimento de Teq,olooia 

Aouisicao 

Logistica 
Extern a 

Atividades Primarias 

Marketing 
& Vendas 

FIGURA 1- A CADEIA DE V ALORES GENERICA 

FONTE: PORTER, M. E. Vantagem Competitiva: Criando e Sustentando urn Desempenho Superior. 
Rio de Janeiro. Editora Campus, 1990, p. 35. 
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Dentro da teoria existente apresentada por Porter (1990) sobre a cadeia de 

valores vemos que, conforme mostrado na figura 1, a Logistica intema e extema sao 

atividades primarias que podem ser trabalhadas permitindo a uma empresa a obten~ao da 

vantagem competitiva com rela~ao a outras empresas da mesma indU.Stria. 

Conforme pode ser observado atraves da analise organizacional das diferentes 

empresas da industria automobilistica pode-se verificar que a area de atua~ao e a posi~ao 

organizacional da Logistica dentro de uma empresa variam de forma muito significativa. 

Existem empresas nas quais a logistica e apenas uma fun~ao dentro da propria fabrica~ao. Ja 

em alguns segmentos especificos a Logistica exerce papel tao fundamental que justifica a 

cria~ao de departamentos ou dire~oes especificas. Este conceito pode ser confirmado segundo 

Lambert e Stock (1992) que afirmam que a forma de gerenciamento logistico depende de 

caracteristicas especificas da companhia e de seus produtos. 

Dentro da fun~ao Logistica podem ser encontradas muitas atividades e 

processos capazes de aportar redu~oes de custos significativas posicionando a empresa em urn 

patamar de excelencia capaz de diferencia-la, quanto ao grau de competitividade, quando 

comparada com outras empresas do mesmo ramo de atua~ao. Estas atividades segundo 

Lambert e Stock (1992) sao: servi~o ao cliente, processamento de pedidos, servi~os de 

comunica~ao, controle de estoque, previsao de demanda, transportes, armazenamento, 

localiza~ao de plantas e armazens, manipula~ao de materiais, procurement, suporte de pe~as e 

servi~os, embalagens, tratamento de perdas e logistica reversa. 

A monografia em questao versara sobre urn estudo de caso realizado em uma 

montadora sobre processo de nacionaliza~ao de componentes automotivos dentro do ambiente 

da Logistica, procurando levantar a importiincia especifica aos impactos gerados ao processo 

produtivo dando urn enfoque principal a manuten~ao da competitividade sustentavel da 

empresa. 
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A importancia deste estudo pode ser comprovada atraves da figura 2 que 

mostra o percentual de valor agregado pela Logistica em varios segmentos da industria. Onde 

verificamos que a Logistica em empresas do ramo automotivo contribui com 20% do total de 

valor agregado ao produto fmal. 
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FONTE: LAMBERT , D. M.; STOCK J.R. Strategic Logistics Management. USA. McGraw-Hill, 1992, p. 
10. Adapta~ao em portugues do autor. 
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1.2 PREMISSAS E PROBLEMA DE PESQUISA 

0 processo de nacionaliza9ao de componentes e considerado, hoje, como sendo 

a principal e mais nipida fonte de ganhos dentro do processo logistico segundo publica9ao 

intema da montadora. Essa hip6tese pode ser considerada valida quando pressupomos que : 

• 0 custo de transporte nacional e inferior ao custo do transporte 

intemacional tanto continental como transcontinental; 

• Os novos fomecedores em potencial ja estao instalados ou nao necessitam 

de investimentos para instala9ao local, sendo que seu nivel de qualidade, e 

principalmente, confiabilidade e igual ou superior dos fomecedores 

mundiais; 

• A proximidade com os fomecedores auxilia na redu9ao dos estoques 

intemos, cujo custo de manuten9ao e proibitivo. Isto significa que a 

redu9ao dos estoques influencia de forma significativa os resultados da 

Logistica; 

• A nacionaliza9ao de pe9a auxilia no barateamento e melhor atendimento ao 

servi9o de pe9as de reposi9ao. Podemos considerar que urn sistema de 

pe9as de reposi9ao confiavel e de baixo custo e fator determinante para a 

escolha de urn autom6vel pelo consumidor. Portanto a nacionaliza9ao 

contribuiria diretamente para urn aumento de competitividade da empresa; 

• Os gastos com impostos e inferior para componentes nacionais, bern como, 

a legisla9a0 tributaria e mais simples; 

• Nao existem empecilhos de desembara9o aduaneiro para componentes 

nacionais. A burocratiza9ao na importa9ao de produtos onera os custos dos 

componentes e obriga a manuten9ao de niveis de estoques elevados para 
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cobrir os riscos de incidentes na liberafYao de mercadorias. Por exemplo, em 

caso de greve da Receita Federal; 

Caso todos os pressupostos citados sejam respeitados nao existem duvidas 

sobre a decisao de nacionalizafYao ou nao de componentes. 0 problema reside quando temos 

urn cemirio nao tao bern delineado e apenas alguns dos criterios sao satisfeitos. Urn exemplo 

claro pode ser dado quando temos que decidir a nacionaliza'Yao de componentes de alta 

tecnologia, cujos fomecedores nao tern interesse e nem capacidade de fazer altos 

investimentos. 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

Ao fmal deste trabalho o objetivo e responder a seguinte questao: A 

nacionaliza~ao de componentes automotivos, no caso da montadora estudada, afeta a 

produtividade da logistica e a competitividade global da montadora? 

Os objetivos da pesquisa podem ser divididos em quatro grupos distintos 

(SELLTIZ et al, 1974:59): 

1. Familiarizar-se como fenomeno ou conseguir nova compreensao deste, 

freqiientemente para poder formular urn problema mais preciso de 

pesquisa ou criar novas hip6teses; 

2. Apresentar precisamente as caracteristicas de uma situafYaO, urn grupo 

ou urn individuo especifico (com ou sem hip6teses especificas iniciais a 

respeito da natureza de tais caracteristicas ); 

3. Verificar a freqiiencia com que algo ocorre ou com que esta ligado a 

alguma outra concorrencia (geralmente, mas nao sempre, uma hip6tese 

inicial especifica); 

4. Verificar uma hip6tese de rela9ao casual entre variaveis. 

Podemos dizer que o primeiro e segundo grupos de pesquisa permitem a 

formula9ao de teorias e a explora9ao de ideias, processos, metodos de trabalho. Neste caso 

busca-se uma compreensao do todo atraves da sintese de dados que serao analisados 

posteriormente resultando em conclusoes diversas. Ja o terceiro e quarto metodos de pesquisa 
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exigem exatidao e urn tratamento estatistico aprimorado para que conclusoes possam ser 

extraidas do processo de pesquisa. 

Urn estudo pode compreender ma1s de urn dos metodos de pesquisas 

mencionados e, por muitas vezes, podem ser usados metodos estatisticos que complementem 

metodos explorados e vice-versa. A escolha de urn metodo depende da natureza da pesquisa a 

ser realizada. 

0 estudo de caso em questao objetiva a determinayao dos efeitos da 

nacionalizayao de componentes automotivos em uma planta de produyao especifica de uma 

montadora. 

1.3.1 Objetivos Especificos 

Conhecendo-se o objetivo principal podemos determinar alguns objetivos 

especificos que serao alcanyados durante o processo de pesquisa e estudo de caso na 

montadora: 

• Levantar o processo de nacionalizayao de componentes automotivos; 

• Identificar e contextualizar os casos mais recentes de nacionalizayao de 

componentes automotivos; 

• ldentificar e caracterizar a funyao logistica e seus fluxos de materiais 

dentro da montadora; 

• Levantar os aspectos estrategicos e economicos globais que fomentam a 

nacionalizayao de componentes automotivos; 

• Identificar os pontos mais delicados no processo de nacionalizayao de 

componentes automotivos e verificar os impactos dos mesmos na 

funyao logistica; 

• Analisar os meios que podem ser utilizados para minimizar os impactos 

negativos da nacionalizayao de componentes automotivos na funyao 

logistica. 

Diante os conceitos de te6ricos sobre metodologia de pesquisa e os objetivos acima 

enumerados podemos classificar a pesquisa em questao como sendo explorat6ria e descritiva. 
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1.4 LIMITACOES DA PESQUISA 

A estudo de caso teve de softer limita<;oes geograticas e de escopo de acordo 

com uma primeira analise sobre a abrangencia do estudo. 

1.4.1 Limitayoes geograticas 

As limita<;oes geograticas vieram principalmente da quantidade de tempo 

disponfvel e complexidade do assunto. Neste foi decidido concentrar o estudo em uma (mica 

filial da montadora no mundo, sendo que esta esta localizada no Brasil. Se o estudo fosse 

entendido para varias plantas no mundo considera<;oes complexas sobre a polftica e economia, 

bern como, suas especificidades quando aplicadas em pafses desenvolvidos e paises 

emergentes deveriam ser consideradas. Esta analise cria por si s6 objeto de estudo especffico e 

praticamente inviabilizariam o estudo de caso. Uma vez decidido que o estudo de caso estaria 

limitado ao Brasil verificou-se que as tres unidades de produ<;ao existentes tern caracteristicas 

muito peculiares. Uma produz motores, outra, vefculos utilitarios leves e a ultima veiculos de 

passeio. Para viabilizar o estudo foi decidido focar o estudo apenas na planta de veiculos de 

passeio que e a mais antiga e que apresenta maior volume de produ<;ao podendo desta forma 

fomecer elementos suficientes para o estudo em questao. 

1.4.2 Limita~oes de escopo 

Quando analisado de forma generica o processo de nacionaliza<;ao verificou-se 

que o mesmo possuia a participa<;ao de varios departamentos dentro da montadora entre eles 

compras, engenharia, logistica e fabrica<;ao. A analise dos impactos do processo de 

nacionaliza<;ao em todos estes departamentos seria muito dificil de ser levantado e, portanto 

optou-se pelo estudo de caso aplicado a logistica pelos seguintes fatores: 

• Familiaridade do processo pelo pesquisador; 

• A logistica constitui a area de interesse do pesquisador; 

• A logistica pode ser fortemente afetada por processos de nacionaliza<;ao 

mal realizados. 
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1.5 JUSTIFICATNA 

A justificativa do trabalho e aumentar a competitividade da empresa, buscando 

atraves do estudo dos impactos da nacionaliza~ao dos componentes, determinar as situa~oes 

em que a mesma seja favonivel e contribua para uma melhor performance da Logistica, com 

redu~ao de custos diretos e indiretos. A Logistica afeta de forma considenivel o valor ao 

produto fmal (20%- Lambert e Stock) e quando nao bern explorada e conduzida dentro de 

uma empresa pode majorar os custos com conseqiiente perda de competitividade da empresa. 

1.6 METODOLOGIA E DESENVOL VIMENTO DO ESTUDO 

Neste capitulo serao abordados aspectos relativos a metodologia utilizada para 

a realiza~ao da pesquisa, incluindo objetivo, metodo empregado, obten~ao dos dados, o 

trabalho de campo e limita~oes do estudo. 

Baseado nos conceitos existentes sobre metodologia de pesquisa, pode-se dizer 

que este estudo realizou uma abordagem qualitativa, atraves do estudo de caso de uma 

montadora. 0 levantamento de dados deveria ser realizado atraves de entrevistas, analise 

documental e observa~ao participativa. Os metodos utilizados ao Iongo do estudo, bern como, 

os motivos serao descritos ao Iongo deste capitulo. 

1.6.1 Natureza Basica do Estudo 

Segundo MARTINS (1995), uma pesquisa cientifica deve ser capaz de oferecer 

urn conhecimento novo e para isto precisa preencher tres requisitos: 

1. Existencia de uma pergunta que se deseja responder, traduzindo os 

objetivos da pesquisa; 

2. Elabora~ao de urn conjunto de passos que permitir obter a informa~ao 

necessaria para responde-Ia; ( os objetivos especificos) e. 

3. Indica~ao do grau de confiabilidade da resposta obtida. 

Sendo assim, adiante sera detalhado cada urn dos requisitos mencionados 

inseridos na pesquisa realizada. 
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1.6.2 Abordagem da Pesquisa 

Segundo GODOY (1995) em urn estudo quantitativo o pesquisador realiza seu 

trabalho segundo urn plano pre-estabelecido com hip6teses especificadas e variaveis 

definidas. Neste caso deve existir uma preocupa~ao com a medi~ao e quantifica~ao dos 

resultados evitando-se desta forma distor~oes na analise e interpreta~ao dos dados. A precisao 

garantira desta forma a qualidade dos dados e resultado obtidos. 

No caso da pesquisa qualitativa vemos que o estudo e realizado procurando-se 

obter informa~oes descritivas sobre pessoas, lugares e processos. Dados estes, obtidos atraves 

de processo interativos entre o pesquisador e o caso estudado. Desta forma o uso de 

ferramentas estatisticas e analise de dados nao e fator primordial. Busca-se, neste caso, a 

compreensao do fenomeno como urn todo. 

Entretanto, uma vez que os metodos qualitativos e quantitativos envolvem 

diferentes for~as e fraquezas, eles sao estrategias de pesquisa altemativas, mas nao 

mutuamente excludentes. E possivel a coleta tanto de dados qualitativos como quantitativos 

num mesmo estudo. 

Ainda segundo STRAUSS e CORBIN (1990) pesquisa qualitativa refere-se a 

qualquer tipo de pesquisa cujos resultados nao foram obtidos atraves de procedimentos 

estatisticos ou outros meios de quantifica~ao. Alguns dados podem ser quantificados, mas a 

analise propriamente dita e qualitativa. 

Urn ponto comum entre todos os autores pesquisados e o papel do pesquisador. 

Nas pesquisas qualitativas as fontes mais comuns de dados sao as observayoes do pesquisador 

e entrevistas com pessoas envolvidas. A confiabilidade dos dados depende da habilidade 

metodol6gica do pesquisador que deve ser capaz de identificar todos os fatores importantes do 

estudo e durante o processo de pesquisa nao podera influenciar no resultado dos dados 

observados. 
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1.6.3 Pesquisa Bibliognifica 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliognifica, feita a partir de material 

ja elaborado, constituido principalmente de livros e artigos tecnicos nas area de logistica, 

administra9ao de produ9ao e na industria automotiva. A pesquisa bibliografica permite uma 

cobertura ampla sobre o assunto estudado alem de propiciar a oportunidade de que sejam 

verificados e estudados t6picos que talvez nem sequer seriam explorados numa pesquisa 

realizada exclusivamente em campo. 

Alem da publica9oes nas areas ligadas ao estudo de caso foram utilizadas como 

fontes bibliograficas publica9oes intemas da montadora , estudos realizados por associa9oes e 

federa9oes ligados ao mercado de autom6veis e autope9as, home pages, teses e artigos 

avulsos. 

1.6.4 Estudo de Caso 

0 estudo de caso segundo GIL (1994) se fundamenta na ideia de que a analise 

em uma unidade de determinado universo possibilita a compreensao da generalidade do 

mesmo, ou pelo menos, o estabelecimento de bases para uma investiga9ao posterior, mais 

sistemica e precisa. 

Ainda segundo ANDRE (1995), na area de administra9ao o estudo de caso tern 

servido para estudar o funcionamento de uma institui9ao e determinar focos de mudan9as e 

interven9ao. 

Para YIN (1994), em geral, o metodo do estudo de caso e a estrategia de 

pesquisa preferida quando as questoes que estao sendo colocadas sao do tipo "como" e "por 

que", quando o investigador tern pouco controle sobre eventos e quando o foco esta sobre urn 

fenomeno contemporaneo dentro de algum contexto da vida real. Neste caso cinco 

componentes de pesquisa sao especialmente importantes: 

• questoes de pesquisa, provavelmente do tipo "como e por que"; 

• suas proposi9oes, ou seu prop6sito, no caso de estudos explorat6rios; 

• suas unidades de analise, cuja defmi9ao esta relacionada a maneira pela 

qual as questoes iniciais de pesquisa foram definidas; 
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• a 16gica de liga~ao dos dados as proposi~oes; 

• os criterios para interpreta~ao dos resultados. 

0 autor esclarece ainda que quando se adota o metodo do caso, pode-se 

trabalhar com urn unico ou com multiplos estudos de caso. Alem disso, o mesmo estudo pode 

envolver mais que uma unidade de analise (YIN, 1994). 

Dentro da pesquisa realizada podemos ver claramente que existe a necessidade 

de responder como o processo ocorre e por que ele esta sendo realizado, bern como, fica 

caracterizada a busca pela compreensao dos efeitos do processo, neste caso, particularmente 

na logistica. 

A escolha do estudo de caso como urn metodo particular, foi priorizada pelas 

diversas potencialidades atribuidas a este tipo metodo, como por exemplo: 

• A grande capacidade de levantar informa~oes e proposi~oes para serem 

estudadas a luz de metodos mais rigorosos de experimenta~ao; 

• A investiga~ao do fenomeno dentro de seu contexto real; 

• A proximidade do pesquisador com os fenomenos estudados; 

• A possibilidade de aprofundamento das questoes levantadas do proprio 

problema e de obten~ao de novas e uteis hip6teses. 

Mesmo apresentado estas vantagens devem ser destacados alguns fatores 

limitantes deste metodo como: 

• A nao permissao a generaliza~oes das conclusoes obtidas no estudo 

para toda a popula~ao, tendo em vista que a sua aten~ao foi focalizada 

em poucas unidades do universo e, portanto a visao que fomece quanto 

ao processo ou situa~ao se limita aos casos estudados; 

• Este estudo depende da coopera~ao boa vontade das pessoas que sao 

fontes de informa~ao; 

• Os estudos de caso estao mais sujeitos a distor~oes causadas pela 

possibilidade de indu~ao dos resultados por parte da pesquisa, que 

pode escolher casos que tenham os atributos especificos que ele deseja, 
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como no que se refere ao entrevistado, que pode alterar sua resposta do 

que realmente e para 0 que ele desejaria que fosse. 

Efeitos minimizados pelo fato do pesquisador ter born relacionamento no local 

de trabalho e pela sua condu~ao consciente. 

1.6.5 0 Pesquisador 

Segundo SELLTIZ et al (1974), tres aspectos fazem parte desta abordagem urn 

processo adequado para a provoca~ao de Institui~oes. Primeiramente e citada a atitude do 

pesquisador, que e de receptividade atenta, de busca e nao de verifica~ao. Ao inves de limitar

se a verifica~ao das hip6teses formuladas, 0 pesquisador e orientado pelas caracteristicas do 

objeto que esta sendo estudado. Sua busca esta constantemente em processo de reformula~ao 

e nova orienta~ao a medida que obtem novas informa~oes. 

0 segundo aspecto mencionado e a intensidade do estudo do individuo, do 

grupo, da comunidade, da cultura, da situa~ao ou do incidente escolhidos para pesquisar. 

Tenta-se obter informa~ao suficiente para caracterizar e explicar tanto os aspectos singulares 

do caso em estudo, quanto os que tern em comum com outros casos. 

A terceira caracteristica desta abordagem refere-se a capacidade integradora do 

pesquisador, reunindo, numa interpreta~ao unificada, muitos e diversos aspectos de 

informa~ao. 

0 papel do pesquisador e fundamental na pesqmsa qualitativa, devido ao 

caniter explorat6rio e interpretativo deste tipo de pesquisa. 0 fato do pesquisador ser 

colaborador na logistica ajudou na escolha das fontes de dados, coopera~ao dos envolvidos e 

compreensao dos dados levantados. Urn cuidado especial teve de ser tornado para que as 

opinioes pessoais do pesquisador sobre 0 tema nao influenciassem a analise dos dados. 
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1.6.6 Os Pesquisados 

Na pesquisa qualitativa, todas as pessoas que dela participam sao reconhecidas 

como sujeitos que elaboram conhecimentos e produzem pniticas adequadas para intervir nos 

problemas que identificam. Pressupoe-se que elas tern urn conhecimento pnitico, de senso 

comum e representa96es relativamente elaboradas, e que formam uma concep9ao de vida e 

orientam suas a96es individuais. Isto nao significa que a vivencia diaria e experiencia 

cotidiana e os conhecimentos praticos reflitam em urn conhecimento critico que relacione 

esses saberes particulares e a totalidade, as experiencias individuais com o contexto geral da 

sociedade. CHIZZOTTI (1991). 

Foram realizadas para este estudo tres entrevistas, divididas em etapas de 

acordo com a disponibilidade dos entrevistados. As entrevistas foram semi estruturadas com 

questoes abertas com dura9ao de aproximadamente quatro a cinco horas cada uma. Os tres 

pesquisados pertencem a area da Logistica e foram escolhidos pelos seguintes motivos: 

• Pesquisado 1 - Gerente do setor de transportes. Possui experiencia de 

mais de 20 anos em logistica. E o responsavel direto por todos os 

estudos de rentabilidade logistica de novos projetos. Conhece o 

processo de nacionaliza9ao profundamente. 

• Pesquisado 2 - Gerente do setor de progresso logistico fomecedor. Sua 

experiencia na condu9ao do tratamento dos problemas logisticos com 

fomecedores e de fundamental importancia para a avalia9a0 de aspectos 

ligados ao processo de nacionaliza9ao. 

• Pesquisado 3 - Piloto de aplica9ao. E o responsavel na logistica por 

todo o processo de aplica9ao a produ9ao de novos componentes na 

linha. E a pessoa que acompanha, diariamente, as dificuldades 

encontradas na utiliza9ao de pe9as novas ou pe9as provenientes de urn 

novo fomecedor. 
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1.6. 7 Os Dados 

Este capitulo tern como objetivo principal explicar o metodo utilizado na coleta 

de dados. Detalhando principalmente a entrevista semi-estruturada e os objetivos existentes na 

elabora.;ao de cada questao. 

1.6.7.1 Os instrumentos de coleta de dados 

0 metodo do estudo de caso permite a obten.;ao de informa.;oes de diversas 

maneiras, seja atraves de exame de registros existentes, entrevistas, observa.;ao participante 

ou de alguma outra abordagem (SELLTIZ et al, 1974). Para o estudo foi utilizada alem da 

analise documental, a observa.;ao do pesquisador, e a entrevista semi-estruturada. 

A entrevista semi-estruturada foi elaborada com o objetivo de levantar dados 

relevantes sobre processos de nacionaliza.;ao de pe.;as ocorridos no ultimo ano na montadora. 

Estes serao utilizados para a avalia.;ao do processo de nacionaliza.;ao de componentes 

automotivos. 

0 questionario foi dividido em quatro sessoes distintas : 

1. Origem do processo de nacionaliza.;ao; 

2. Caracteristicas do componente nacionalizado; 

3. Caracteristicas do fomecedor; 

4. Analise dos resultados. 

A primeira sessao (origem do processo de nacionaliza.;ao) foi composta das 

seguintes questoes : 

• Qual o setor/departamento solicitante da nacionalizar;iio do 

componente em questiio? 

• Qual a origem (cargo/departamento) do coordenador da ar;iio? 

• Qual ajustificativa utilizada para a solicitar;iio da nacionalizar;iio? 
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Os objetivos destas questoes eram de identificar a existencia ou nao de urn 

padrao nas solicitac;oes de nacionalizac;ao, verificando-se a existencia de uma coordenac;ao 

das atividades relacionadas eo mecanismo impulsionador de todo o processo. 

A segunda sessao ( caracteristicas do componente nacionalizado) foi composta 

pelas seguintes questoes: 

• Em qual etapa do processo de produ9iio da montadora ocorre a 

utiliza9iio do componente automotivo? 

• Qual a importancia financeira deste componente no processo de 

produ9iio da montadora? 

• Qual o processo de jabrica9iio utilizado pelo fornecedor e sua 

complexidade? 

• Qual a influencia do grau de sojistica9iio do componente na decisiio do 

processo de nacionaliza9iio? 

Estas questoes buscam descobrir aonde os componentes sao utilizados no 

processo de fabricac;ao da montadora. Este ponto e importante, pois existem tres processos 

distintos a carroceria, pintura e montagem cujos componentes utilizados possuem 

caracteristicas distintas. Outra informac;ao relevante e a representatividade financeira do 

componente nacionalizado. Esta questao pode demonstrar fatores como a importancia relativa 

de urn projeto de nacionalizac;ao quando comparado a outro. Por fim as duas ultimas questoes 

verificam a influencia da complexidade no processo de produc;ao do componente e a 

tecnologia empregada na sua concepc;ao. 

entrevistado: 

A terceira sessao (caracteristicas do novo fomecedor) questionou o seguinte ao 

• Qual o porte do fornecedor dentro do seu segmento de mercado? 

• Qual a posi9iio da montadora como cliente perante o fornecedor? 

• A qualidade do componente automotivo e/ou da presta9iio logistica do 

fornecedor tiveram alguma influencia no processo de decisiio? Houve 

alguma avalia9iio previa da capacidade produtiva elou logistica? 

24 



• Foi realizado algum investimento por parte da montadora para 

viabilizar o processo de nacionaliza{:iio? Em caso de resposta 

afirmativa qualfoi a forma de investimento? 

• Como se deu a incorpora{:iio deste fornecedor na cadeia de 

suprimentos da montadora? 

Estas questoes de forma global posicionam o fomecedor dentro do seu 

segmento de mercado. Verifica a importancia da montadora como cliente para o fomecedor. 

Tra<;am a influencia da qualidade dos componentes e logistica como elementos de decisao do 

processo. Verifica a realiza<;ao e as condi<;oes de investimentos do cliente no fomecedor e por 

fim determina o processo pelo qual o fomecedor foi incluido na carteira de fomecimento da 

montadora. 

A quarta sessao (analise dos resultados) e constituida das seguintes questoes: 

• Houve redu{:oes no pre{:o de compra do componente nacionalizado? 

Em caso ajirmativo qual o percentual de redu{:iio? 

• Houve redu{:oes no custo logistico do componente nacionalizado? Em 

caso afirmativo qual o percentual de redu{:iio? 

• Houve degrada{:iio da qualidade das pe{:as nacionalizadas? Em caso 

ajirmativo quais as conseqiiencias desta degrada{:iio? 

• Houve degrada{:iio da qualidade da presta{:iio logistica por parte do 

fornecedor? Em caso positivo quais as conseqiiencias desta 

degrada{:iio? 

Estas questoes buscam avaliar quais os ganhos/perdas obtidos na pratica com o 

processo de nacionaliza<;ao em termos de qualidade e custo logistico e de componentes. 

Nem todas as questoes poderao ser respondidas em todos os casos analisados e 

isso possibilitara identificar OS processo que nao SaO visiveis para a logistica, mas que sao 

parte constituinte do processo de nacionaliza<;ao. 

0 fato das questoes serem abertas e descritivas deixou aberta a oportunidade de 

assuntos relevantes ao processo de nacionaliza<;ao serem abordados mesmo que nao fizessem 

parte constituinte da entrevista semi-estruturada. Desta forma pretende-se ao final do ciclo de 

entrevistas ter urn panorama do processo de nacionaliza<;ao de pe<;as em uma montadora. 
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1.6.8 0 procedimento de entrevista permite algumas vantagens: 

Pode-se entender por entrevista semi estruturada, em geral, aquela que parte de 

certos questionamentos basicos apoiados em teorias e hip6teses, que interessam a pesquisa, e 

que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de novas hip6teses. A 

entrevista semi - estruturada sao resultados nao s6 da teoria que alimenta a a9ao do 

investigador, mas tambem toda a informa9ao que ele ja recolheu sobre o fenomeno social que 

interessa, nao sendo menos importantes seus contatos, inclusive, realizados na escolha das 

pessoas que sedio entrevistadas. TRIVINOS (1987) 

A entrevista semi-estruturada segundo TRIVINOS (idem) e urn dos principais 

meios que tern o investigador para realizar a coleta de dados, por ela valorizar a presen9a do 

investigador, oferecer todas as perspectivas possiveis para que o informante alcance a 

liberdade e espontaneidade necessarias, enriquecendo a investiga9ao. A entrevista semi

estruturada foi urn dos meios adotados nesta pesquisa. 

1.6.9 Processo de Amostragem 

De acordo com MARCONI & LAKATOS (1996), existem duas grandes 

divisoes no processo de amostragem ( determina9ao da amostra a ser pesquisada): a 

probabilistica e a nao probabilistica. 

A amostragem probabilistica parte do principio que cada elemento do universo 

ou popula9ao possui uma probabilidade especifica de ser selecionado para compor a amostra. 

Na amostragem nao probabilistica, nao se pode especificar as chances que cada 

elemento possui de ser escolhido para a amostra (MARCONI & LAKATOS, 1996). 0 autor 

cita quatro tipos de amostragem: 

1. Intencional: o pesquisador escolhe os casos que acredita serem 

importantes quanto a contribui9a0 a ser dada a pesquisa; 

2. Por jUris; quando se desejam obter informa9oes detalhadas, durante 

certo espa9o de tempo, sobre questoes particulares, exemplo da 

pesquisa de TV; 
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3. Por tipicidade: quando se utiliza urn subgrupo que seja tipico em 

rela~ao a popula~ao como urn todo; 

4. Por quotas: utilizada em levantamentos de mercado (pnSvias eleitorais e 

sondagem de opiniao publica). 

No estudo de caso em questao foi utilizado o metodo de amostragem nao 

probabilistica intencional, aonde o entrevistador escolhe os casos onde acredita encontrar 

relevante contribui~ao a sua pesquisa. Como se trata de urn estudo de caso de urn processo 

determinado em urn ambiente reduzido nao existia a possibilidade de existirem amostras 

maiores que pudessem ser consideradas pelo estudo. 

1.6.1 0 Aplica9ao da entrevista semi-estruturada 

As entrevistas foram realizadas no proprio ambiente de trabalho o que trouxe 

pontos positivos e negativos. Podemos citar como pontos positivos a proximidade da 

entrevista com os docurnentos e pessoas envolvidas no processo o que permitiu sempre 

conversas francas e consistentes com urn clima de coopera~ao muito favonivel. 0 principal 

ponto negativo encontrado foi o grande numero de interrup~oes durante as entrevistas devido 

a proximidade dos entrevistados com o seu posto de trabalho e a impossibilidade de dedica~ao 

exclusiva a 100% para a entrevista. 

27 



1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO 

0 presente trabalho sera composto por 4 ( quatro) partes, com 8 ( oito) capitulos, 

sen do; 

• Parte 1 - Capitulo Introdut6rio. 

• Parte 2- Fundamenta~ao Te6rica: Capitulos 2 ao 4. 

• Parte 3 - Estudos dos processos na montadora, resultados da pesquisa, propostas e 

conclusoes: Capitulos 5 ao 8. 

• Parte 4 - Elementos Complementares: Referencias, Apendices e Anexos. 

0 Capitulo 1, introdut6rio deste estudo, cumpre a praxis da metodologia de 

pesquisa, clarificando o tema central, processo de nacionaliza~ao de componentes 

automotivos e seu impacto na fun~ao Logistica, definindo o problema de pesquisa, a 

justificativa de execu~ao da mesma. Descreve, tambem, a metodologia de pesquisa 

empregada no estudo. Delimitando o objetivo principal, bern como, os objetivos especificos. 

E dada uma grande enfase sobre o processo de coleta de dados, o papel dos entrevistados e do 

entrevistador, alem de serem definidas as delimita~oes norteadoras do estudo. 

0 Capitulo 2 inicia a fundamenta~ao te6rica descrevendo de forma geral a 

fun~ao Logistica e destacando pontos fundamentais como os conceitos de cadeia de 

suprimentos, conceitos de Just in Time e Global Sourcing. Desta forma tra~ando urn 

panorama de como a Logistica e vista dentro das organiza~oes. 

0 Capitulo 3 introduz conceitos sobre a nacionaliza~ao de componentes 

automotivos. Inicia-se com a descri~ao da Legisla~ao Federal vigente sobre o tema, passando 

pelo processo existente na montadora estudada e fmalizando com a descri~ao do processo de 

nacionaliza~ao sob a 6tica da fun~ao Logistica. 

0 Capitulo 4 discorre sobre OS aspectos ligados a competitividade dentro da 

industria automotiva dando uma enfase especial sob os aspectos logisticos, explicando de que 

forma esta atividade pode agregar valor ao produto. Sao destacados tambem neste capitulo 

fatores de medidas de desempenho da Logistica em urn ambiente Just in Time estes fatores de 
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desempenho serao utilizados para a comprova~ao da influencia da nacionaliza~ao na melhora 

de desempenho da Logistica. 

0 Capitulo 5 descreve de forma resumida o funcionamento da Logistica na 

montadora estudada. Sao levantados os setores existentes, suas fun~oes atribuidas, bern como, 

as inter-rela~oes existentes entre eles. Sao tambem levantados os fluxos de materiais que 

constituem fator de elevada importancia quando e discutida a competitividade e produtividade 

dentro da Logistica. 

0 Capitulo 6 descreve como o processo de nacionaliza~ao de componentes 

automotivos ocorre na montadora estudada, dando enfase especial, aos fatores motivadores do 

processo sobre a 6tica da logistica. 

0 Capitulo 7 apresenta os dados da pesquisa que sao, entao, analisados e 

interpretados. Os casos estudados ao Iongo da pesquisa sao descritos e ao fmal de cada sub 

grupo de perguntas e realizada uma interpreta~ao dos dados coletados. 

0 Capitulo 8 contem as conclusoes retiradas do estudo de caso e apresenta urn 

balan~o sobre os objetivos propostos e realizados. Neste capitulo tambem sao realizadas 

recomenda~oes que podem auxiliar na realiza~ao, mais segura, de processo de nacionaliza~ao 

de componentes. 
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2 A FUN~AO LOGISTICA 

Ballou (2003), define logistica segundo o Webster's New Encyclopedic 

Disctionary como sendo "o ramo da ciencia militar que lida com a obten<;ao, a manuten<;ao e 

o transporte de materiais, pessoal e instala<;oes". Existe uma grande troca de pniticas de 

sucesso entre areas de conhecimento distintas e vemos que, ja ha algum tempo, o conceito de 

logistica extrapolou as fronteiras da aplica<;ao militar e esta presente em praticamente todos os 

seguimentos produtivos. 

Urn conceito mais recente sobre o que e logistica, tambem aplicado por Ballou 

(2003), e dado pelo Council of Logistics Management que a defme como sendo "o processo 

de planejamento, implementa<;ao e controle do fluxo eficiente e economicamente eficaz de 

materias-primas, estoque em processo, produtos acabados e informa<;oes relativas desde o 

ponto de origem ate o ponto de consumo, com o prop6sito de atender as exigencias dos 

clientes". 

Atualmente e dificil imaginar uma empresa competitiva no ambiente 

globalizado que nao possua dentro de sua organiza<;ao excelencia em todas estas atividades 

relacionadas como conceito de logistica. 

2.1 ATIVIDADES DA LOGISTICA 

Para uma melhor compreensao da fun<;ao Logistica serao relacionadas a seguir 

as atividades que sao envolvidas no fluxo de urn produto desde o seu ponto de origem ate seu 

ponto de consumo. Segundo Lambert e Stock (1992) as atividades ligadas a Logistica seriam 

divididas em 14 sub grupos: servi<;o ao cliente, processamento de pedidos, servi<;os de 

comunica<;ao, controle de estoque, previsao de demanda, transportes, armazenamento, sele<;ao 

da localiza<;ao de plantas e armazens, manipula<;ao de materiais, procurement, suporte de 

pe<;as e servi<;os, embalagens, tratamento de perdas e logistica reversa. 
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2.1.1 Servi~o ao Cliente 

0 servi~o ao cliente prestado pela Logistica segue uma filosofia orientada ao 

cliente, ou seja, todos os esfor~os sao voltados a satisfa~ao do mesmo. A importancia da 

aplica'Yao desta filosofia esta encerrada na implementa~Yao de uma estrategia de logistica 

integrada que busque o nivel de satisfa~Yao necessaria ao cliente ao mais baixo custo possivel. 

2.1.2 Processamento de Pedidos 

0 processamento de pedidos e uma atividade da logistica que pode ser 

comparada ao sistema nervoso central do corpo humano, pois os processos de distribui~Yao e 

direcionamento de a'Yoes sao disparados e sincronizados para atender as demanda de pedidos. 

0 processamento de pedidos pode ser sub dividido em tres grupos: elementos operacionais, 

como entrada e edi~Yao dos pedidos, planejamento, prepara'Yao de embarque; elementos de 

comunica~Yao, como modifica~Yao de pedidos, levantamento da situa~Yao de pedidos, 

informayoes do produto; e elementos de credito e coleta que incluem a verifica'Yao de credito. 

A velocidade e acuracidade do processamento de pedidos estao diretamente ligados ao servi~Yo 

cliente. 

2.1.3 Servi~os de Comunica~ao 

0 sucesso de muitos neg6cios hoje depende de complexo sistemas de 

comunica~ao. Este conceito tambem aplicasse a logistica onde e necessario urn fluxo de 

informayoes da empresa com seus clientes e fomecedores; entre as principais fun~oes 

existentes na empresa ( compras, marketing, fmanceiro, logistica); entre os varios servi~YOS 

prestados pela logistica e entre os varios componentes de cada atividade desenvolvida na 

logistica. 

Os sistemas de comunica'Yao podem ser sofisticados sistemas de informa~ao 

computadorizados ou a simples troca de informa'Yao verbal entre individuos. 
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2.1.4 Controle de Estoque 

0 controle de estoque pode ser considerado uma atividade critica na logistica, 

visto a permanente necessidade de suprimento de produtos aos clientes e suprimento de 

materia-prima para o setor de prodw;ao. A manuten~ao de estoque tanto de produtos 

acabados, materia-prima, pe~as e outros bens consome espa~o fisico e capital. Desta forma 

vemos que niveis de estoque adequados devem ser necessarios para atingir os objetivos de 

servi~o ao cliente ao menor custo. 

2.1.5 Previsao de Demanda 

Todas as opera~oes em uma empresa sao afetas pela previsao da demanda. A 

logistica necessita desta informa~ao para determinar as quantidades de produtos a serem 

comandadas e armazenadas. E extremamente dificil alocar recursos corretamente quando nao 

se e conhecido de forma precisa que produtos e servi~os serao solicitados pelos clientes. 

2.1.6 Transportes 

A atividade de transportes e urn dos maiores processos dentro da logistica e 

esta relacionada com o fluxo de bens entre urn ponto de origem e urn ponto de consumo. A 

atividade transporte e responsavel pela sele~ao do metodo de transporte ( aereo, maritimo, 

ferroviario, rodoviario ), sele~ao das rotas, respeito as leis de transporte nacionais e 

intemacionais. 

0 transporte e, normalmente, o maior componente do custo logistico, portanto 

deve ser gerenciado da forma mais efetiva possivel. 
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2.1. 7 Annazenamento 

0 armazenamento e a atividade da logistica que gerencia o espa~o necessaria 

para a posse e manuten~ao dos estoques. Inclui a tomada de decisoes sobre o tipo da planta 

(alugada, comprada), layout do armazem, considera~oes sobre o mix de produ~ao, sistemas de 

seguran~a. 

2.1.8 Selec;ao da Localiza~ao de Plantas e Annazens 

A localiza~ao estrategica de plantas e armazens nas proximidades dos 

mercados consumidores da empresa podem melhorar, substancialmente, o servi~o ao cliente. 

Uma melhor localiza~ao dos armazens e plantas tambem diminui as taxas de movimenta~ao 

de produtos entre plantas e armazens, plantas e plantas e entre armazens e cliente final. 

Nesta atividade da logistica a decisao da localiza~ao de urn armazem ou planta 

deve considerar fatores como a necessidade dos clientes; localiza~ao de materia-prima, pe~as 

e sub conjuntos; fluxos de entrada, armazenamento e saida de materiais. Outros fatores que 

devem ser considerados na escolha de localiza~ao sao: custo de mao de obra, servi~os de 

transporte, taxas . de impostos, seguran~a, fatores legais, fatores locais (como a atitude da 

comunidade a implanta~ao da empresa), custo da terra. 

2.1.9 Manipula~ao de Materiais 

A manipula~ao de materiais e a atividade logistica na qual sao tratados OS 

aspectos ligado a movimenta~ao e fluxo de materia-prima, estoque em processo e produtos 

acabados dentro de uma planta ou armazem. Os objetivos principais desta atividade sao 

eliminar ao maximo as manipula~oes de material, minimizar as distancias de percurso, 

minimizar os hens em processo, uniformizar os fluxos de materiais evitando gargalos e 

minimizar perdas, desperdicios e roubos. 

As movimenta~oes de materiais nao agregam valor ao produto fmal e como 

conseqiiencia ainda aumentam o custo. 
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2.1.1 0 Procurement 

A atividade de procurement esta relacionada a aquisi<;ao de materiais e servi<;o 

que assegurem a opera<;ao efetiva dos processos de produ<;ao e logisticos da empresa. Esta 

atividade inclui a sele<;ao das fontes de abastecimento, determina<;ao da forma que os 

materiais serao adquiridos, momento de compras, determina<;ao de pre<;os, eontrole de 

qualidade entre outras. As atuais mudan<;as de mercado vern transformando esta atividade ein 

uma das principais do processo logistico devido as mudan<;as de custo e disponibilidade de 

materiais. 

2.1.11 Suporte de Pe<;as e Servi<;os 

Alem da movimenta<;ao de materia-prima, estoque em processo e bens 

acabados, a logistica deve se preocupar com varias atividades relacionadas com a repara<;ao e 

servi<;os dos produtos. A responsabilidade da logistica nao termina no momento da entrega 

dos produtos aos clientes. 

0 correto funcionamento da reposi<;ao de pe<;as e vital para os clientes, 

principalmente em mercados industriais onde os tempos de parada de produ<;ao, devido a 

atrasos na reposi<;ao de pe<;as, podem ser extremamente custosos aos clientes. 

2.1.12 Embalagens 

A atividade de embalagens e constituida de duas fun<;oes basicas: marketing e 

logistica. Na visao do marketing as embalagens atuam como forma de promo<;ao e 

propaganda atraves de suas caracteristicas. No sendo logistico, as embalagens tern uma dupla 

fun<;ao: primeiro, proteger o produtos de avarias durante o transporte e a estocagem. Segundo, 

facilitar a armazenagem e movimenta<;ao de materiais. 

As caracteristicas e custos de embalagens de uso local sao diferentes e 

inferiores aos de embalagens destinados a exporta<;ao, por exemplo. 
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2.1.13 Tratamento de Perdas 

Se urn material nao pode mais ser utilizado na produyao o mesmo deve ser 

depositado e eliminado de alguma maneira. A logistica deve manipular, armazenar e 

transportar estes materiais da forma mais efetiva possivel. 

2.1.14 Logistica Reversa 

A manipulayao do retorno de bens e uma importante atividade do processo 

logistico. Este fluxo reverso pode ocorrer quando do retorno de produtos ainda em garantia, 

substituiyao de peyas, reciclagem. A maioria dos sistemas logisticos nao e bern equipada para 

trabalhar com a logistica reversa. 

As mudanyas nas politicas ambientais e de reciclagem prometem transformar 

esta atividade em urn componente cada vez mais importante no processo logistico. 

2.2 RELA<;AO ENTRE A LOGISTICA E A CADEIA DE SUPRIMENTOS 

A cadeia de suprimentos segundo Harrison e Van Hoek (2003) descreve a 

maneira pela qual compradores e fornecedores sao vinculados para servir ao cliente final. A 

importancia da logistica dentro da cadeia de fornecimento reside no fato de que cada elo 

(ligayao entre urn cliente e urn fornecedor) desta cadeia utiliza urn conjunto de atividades que 

pertence a funyao logistica como, por exemplo: a requisiyao de materiais, transporte, 

recepyao, armazenamento, entre outras, citadas no capitulo 2.1. 

Ainda segundo Slack, Chambers e Johnston (2002, pag 414) "a gestao da 

cadeia de suprimentos e a gestao da interconexao das empresas que se relacionam por meio de 

ligayoes a montante e a jusante entre OS diferentes processos, que produzem valor na forma de 

produtos e serviyos para o consumidor fmal". 
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Fonte 

A montante 

Fonte 

A figura 3 mostra de forma sintetica as rela9oes cliente/fomecedor dentro de 

uma cadeia de suprimentos. 

Fluxo de Materiais ( suprimento) 

Cliente Final 

Ajusante 

Cliente Final 

Fluxo de informacOes (demanda) 

Tempo 

FIGURA 3- A REDE CONTEXTUALIZADA 

FONTE: HARRISON A. ; VAN HOEK R. Estrategia e Gerenciamento de Logistica. Sao Paulo. Editora 
Futura, 2003, p. 32. 

E importante salientar que a cadeia de suprimentos possut urn numero 

indeterminado de elos e cada urn dos elos possui a mesma constitui9ao e complexidade 

mostrada na figura 3. Podemos entao constatar facilmente que a logistica esta presente em 

qualquer rela9ao do tipo cliente/fomecedor. 

Para a otimiza9ao das rela9oes entre cliente/fomecedor ao Iongo da cadeia de 

suprimentos e importante que todas as atividades ligadas a este processo estejam direcionadas 

a adi9ao de valor ao produto final fazendo assim com que a logistica seja vista como atividade 

de fundamental importancia na manuten9ao da competitividade de uma organiza9ao. 
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2.3 0 JUST IN TIME APLICADO A LOGISTICA 

0 Just in time e toda uma filosofia de prodw;ao que se tomou famosa no 

mundo atraves de sua utiliza~ao na Toyota Motor Company. De acordo com Harrison eVan 

Hoek (2003) o principio fundamental desta filosofia eo de fazer as coisas no momento exato 

em que elas sao necessarias. Podemos entender e aplicar este conceito na cadeia de 

suprimentos como urn todo, bern como, na logistica. 

A aplica~ao deste conceito na logistica determina algumas caracteristicas que 

devem ser adotadas como: 

• Redu~ao dos niveis de estoques de materia-prima, produto acabado e 

estoques intermediarios; 

• Otimiza~ao dos fluxos logisticos tanto intemos a empresa como OS fluxos 

de materiais antes da chegada a planta; 

• Ado~ao da produ~ao puxada ao inves da produ~ao empurrada. 

2.3.1 Redw;ao dos niveis de estoque 

Niveis de estoques imobilizados elevados em uma empresa podem caracterizar 

problemas que vao desde a integra~ao e consolida~ao dos pedidos dos clientes, passando por 

problemas de fluxo e produ~ao intemos e fmalmente chegando a problemas de 

relacionamento entre a planta produtora e os seus fomecedores. 

Na pratica nao e possivel considerar que uma planta produtora trabalha na 

filosofia JIT se a mesma nao consegue controlar os seus niveis de estoque 

2.3.2 Otimizayao dos fluxos logisticos 

Tanto intema como extemamente os fluxos logisticos devem estar otimizados. 

0 fluxo intemo atinge este grau de amadurecimento quando as movimenta~oes intemas sao 

minimas reduzidas ao estritamente necessario. Ja o fluxo extemo, independentemente da sua 

fonte de origem, deve possuir a solu~ao logistica em termos de modais, custos e 

confiabilidade na sua melhor configura~ao. 
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2.3.3 Ado<;ao da produ<;ao puxada substituindo a empurrada 

De acordo com Harrison eVan Hoek (2003, p. 190) "produ<;ao empurrada e 

urn sistema de controle de materiais por meio do qual os produtores e fomecedores produzem 

ou enviam materiais em resposta a urn cronograma preestabelecido, independentemente de o 

processo seguinte precisar deles ou nao. Produ<;ao puxada e urn sistema de controle de 

materias por meio do qual o usmirio sinaliza ao produtor ou fomecedor que sao necessarios 

mais materias. 0 material s6 e enviado em resposta a tal sinaliza<;ao". 

Como pode ser visto atraves da defini<;ao de programa<;ao puxada e empurrada, 

se queremos aplicar a filosofia JIT a logistica deve-se primeiramente verificar o processo de 

programa<;ao de produ<;ao como urn todo e assegurar que o conceito de 

programa<;ao/produ<;ao puxada esteja sendo aplicado. Somente desta forma teremos a certeza 

da minimiza<;ao dos niveis de estoque. 

2.4 GLOBAL SOURCING 

0 avan<;o nas areas de telecomunica<;oes e transportes estao modificando o 

mundo de forma marcante. As fronteiras geograficas praticamente nao existem mais e pactos 

comerciais entre paises e blocos economicos cada vez mais diminuem as barreiras politicas e 

comerciais. Este cemirio fon;a com que as empresas, sempre visando a manuten~ao de sua 

competitividade, busquem novas formas de opera<;ao. Domier e al (2000) afirma ainda que a 

gestao das opera~oes logisticas e for~ada a adaptar-se ao ambiente competitivo e estrategico. 

0 Global sourcing nada mais e do que a mudan<;a conceitual que permite 

enxergar uma empresa de porte mundial como urn todo, tendo como objetivos segundo 

Domier e al (2000): 

• Aumentar as areas de compras, implementando politicas de compras 

intemacionais; 

• Buscar areas geograficas mais amplas e maior mobilidade de instala<;oes 

produtivas; 

• Implementar a distribui<;ao para mercados do mundo inteiro 
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Ainda existem diferentes configura~oes de cadeias globais de suprimentos e 

estas configura~oes segundo Domier e al (2000) seriam a integra~ao geografica, integra~ao 

social e integra~ao funcional. 

• A integra~ao geografica refere-se ao fato de que as fronteiras geograficas 

estao perdendo importancia. Esta integra~ao esta sendo possivel gra~as a 

fatores como as tecnologias de processamento e comunica~ao de dados e a 

novos meios de transporte. 

• A integra~ao funcional ocorre quando as responsabilidades da gestao de 

opera~oes e logistica ja nao estao apenas limitados as fluxos fisicos 

relacionados a produ~ao, distribui~ao ou p6s-vendas. Neste caso o 

departamento de logistica pode influenciar, por exemplo, o projeto de 

desenvolvimento de urn novo projeto. 

• A integra~ao setorial ocorre quando dentro de uma cadeia de suprimentos 

fomecedores, fabricantes, distribuidores e cliente passam a trabalhar de 

forma cooperativa buscando otimizar a integra~ao deste setor. Essa 

coopera~ao pode trazer resultados como a otimiza~ao do fluxo de produtos, 

lan~amento eficiente de novos produtos, adequa~ao da gama de produtos a 
demanda e coordena~ao eficaz de promo~oes e negocia~oes. 

Ainda segundo Domier e al (2000), compreender as implica~oes das 

integra~oes globais pode definir o quao bern preparada uma empresa esta para enfrentar as 

foryas do ambiente em que se encontra assim obtendo vantagem competitiva. 
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3 NACIONALIZAf;AO DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS 

A nacionalizayao de componentes automotivos e o processo pelo qual, 

componentes importados passam a serem produzidos no pais de origem da fabricayao do 

produto final. Neste capitulo serao abordados os aspectos legais da nacionalizayao de 

componentes automotivos, bern como, os aspectos fomentadores da progressao continua da 

nacionalizayao na industrial automotiva, mais precisamente no caso da montadora estudada. 

3.1 0 PROCESSO DE NACIONALIZACAO 

Segundo Harrison eVan Hoek (2003) dentre os principias fatores decis6rios de 

localizayao de instalayoes intemacionais podemos citar dentre os dez principais, os seguintes 

fatores que caracterizam a nacionalizayao de componentes como sendo urn fator importante 

nos processos decis6rios de instalayoes de novas plantas produtivas: 

• Disponibilidade de fomecedores e fabricantes locais; 

• Disponibilidade de provedores de serviyo de logistica; 

Alem disto, os govemos utiliza-se de mecan1smos legais para poderem 

proteger a industria nacional. No caso especifico do setor automotivo brasileiro temos o 

decreto lei n° 2072 de 14 de novembro de 1996 que estabelece em seus Artigos 2° e 11 o a 

regulamentayao minima de componentes de origem nacional da seguinte forma: 

Artigo 2° inciso XI defme o indice de nacionalizayao como sendo: 

XI - "Iodice Medio de Nacionaliza~ao": propo~iio entre o valor dos "Insumos" 

produzidos no Pais e a soma dos "lnsumos" produzidos no Pais com o valor FOB das importa~oes de 

"Insumos", deduzidos os impostos e o valor das importa~oes realizadas sob o regime de drawback, 

utilizados na produ~ao global de cada "beneficiario", em cada ano calendario: 
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Ja o artigo 11 o defme os indices minimos de nacionalizayao exigidos pela 

legislayao brasileira como sendo: 

Art. 11. 0 "Iodice Medio de Nacionaliza~lio" devera ser de, no minimo, sessenta por cento. 

§ fO Os "Insumos" procedentes e originarios dos paises membros do MERCOSUL, cujos 
valores sejam compensados com exporta~oes, serlio considerados produzidos no Pais para efeito 
de apura~lio do "Iodice Medio de Nacionaliza~lio". 

§ 2° Para as Newcomers o "Iodice Medio de Nacionaliza~lio" sera de, no minimo: 

a) cinqiienta por cento, tomando-se por base urn periodo de tres anos, considerando-se como 
primeiro ano o prazo entre a data de inicio da produ~lio dos produtos relacionados nas alineas a g 
do inciso IV do art. 2° e 31 de dezembro do ano subseqiiente; 

b) cinqiienta por cento, tomando-se por base om periodo de om ano, definido como o prazo 
entre a data de inicio da produ~lio dos produtos relacionados na alinea h do inciso IV do art. r e 
31 de dezembro do ano subseqiiente; 

c) sessenta por cento, por ano calendario, a partir do final do periodo a que se referem as 
alineas anteriores. 

Estudo realizado por Sarti (2002) revela que os fluxos de comercio de 

autoveicu1os e de autopeyas promovem significativos impactos sobre a balanya comercial e o 

nivel de emprego sendo assim fortemente administrados com seus mercados domesticos 

protegidos atraves de barreira tarifarias e/ou administrativas. Este mesmo estudo ainda revela 

que: 

"A internaliza~lio da produ~lio de parte das materias-primas e componentes 

atualmente importados tambem pode contribuir, em menor medida, para a 

gera~lio de superavits comerciais e para o aumento da produ~iio, renda e 

empregos domesticos. Mas mais importante, om processo de substitui~iio 

competitiva de importa~oes permitiria ampliar a competitividade da cadeia 

automobilistica como om todo e, conseqiientemente, incrementar as 

exporta~oes. A politica de substitui~lio competitiva de importa~oes pressupoe a 

obten~lio de escalas de produ~iio adequadas, o que, por sua vez, depende do 

fator indutor do aumento da produ~lio domestica de autoveiculos e de que uma 

parcela significativa da produ~lio de autope~as seja direcionada ao mercado 

externo.Uma parcela dos componentes e insumos importados que ja contam 

com produ~lio local pode mais rapidamente ser substituida, principalmente se a 

politica cambial se mantiver favoravel e criterios adequados de conteiido local 

forem estabelecidos, inclusive em futuros acordos comerciais". 
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Desta forma vemos que a nacionaliza~ao de componentes automotivos e hoje, 

dentro do contexto macroeconomico mundial, fator primordial para as empresas tanto na 

manuten~ao de sua competitividade como urn requisito obrigat6rio definido pela legisla~ao 

brasileira vigente. 
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4 PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADE NA INDUSTRIA 

AUTOMOTIVA 

Neste capitulo serao abordados aspectos ligados a competitividade e 

produtividade na industria automotiva. Da mesma forma que os capitulos anteriores sera dado 

urn foco especial sobre o papel da logistica como ferramenta de aurnento da competitividade 

neste segmento industrial. 

4.1 PANORAMA MUNDIAL DO SETOR AUTOMOTIVO 

0 setor automotivo segundo Sarti (2002) e urn grande oligop6lio onde 95% da 

produ9ao global de veiculos concentra-se em vinte empresas produtoras. Como conseqUencia 

as empresas gastam volumosos recursos para dinamizar a demanda atraves de constantes 

inova96es de produtos, cria9ao de novos nichos de mercado e a explora9ao de mercados 

emergentes. 

Isto tambem gera urn movimento de modifica9ao do processo produtivo que 

tende a ser mais racional, gerando intensas modifica96es na cadeia produtiva com os 

fomecedores. As empresas vern, tambem, utilizando-se de estrategias como fusoes e 

aquisi96es partindo para politicas de coopera9ao nas areas tecnol6gicas, produtivas e de 

comercializa9ao. 0 foco principal des seus neg6cios estao sendo voltados para atividades que 

cada vez mais agregam valor ao produto fmal, trazendo assim, maiores vantagens 

competitivas. Como exemplos destas areas temos a engenharia, projetos e marketing. 

Ainda segundo este mesmo estudo os ciclos de vida de novos produtos estao 

cada vez mais curtos devido a fatores como crescentes avan9os tecnol6gicos, conferindo 

maior eficiencia energetica, menor nivel de poluentes e maior seguran9a aos veiculos. Fatores 

que pressionam as taxas de retorno dos investimentos realizados. A estimativa feita por 

especialistas do setor e de que o custo de desenvolvimento de urna nova plataforma e de US$ 

quatro a seis bilhoes enquanto o periodo de permanencia do produto no mercado gira em 

tomo de quatro a cinco anos em media. 
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Mercados emergentes utilizam-se ainda de politicas publicas que privilegiam a 

produ9ao local, obrigando as empresas do setor a realizarem novos investimentos na sua 

capacidade produtiva, desenvolvendo e/ou diferenciando produtos locais ampliando os 

recursos gastos. 

Esta retra9ao da rentabilidade na cadeia produtiva obriga as montadoras a 
reduzir e compartilhar custos com os demais setores da cadeia automotiva reorganizando, 

desta forma, suas redes de fomecimento tanto nas atividades de produ9ao como nas atividades 

de desenvolvimento de novos produtos. 

A tabela 1 abaixo relaciona todas as novas plantas industriais instaladas no pais 

ap6s 1996. 0 ntl.mero de novas plantas demonstra a importancia da manuten9ao da 

competitividade neste setor da industria. 

Chrysler.,. 
Dai ml ercluysl er 
Fiat 
Fonl 
General Motors 
General Motors 
Honda 
I ntemat:i onal 
Ivec,o 
lveco Fiat ""'>~o 

co1nerciais 1 eves 
Autom6\•eis 
Automoveis 
ilUtomoveis e commerdais ]eves 
Com:Fouentes 
Auto:m6vei:s 
Autom6•1.re is 
Cmninhoes 

Catll]-"CC Lru·go-PR 
Juiz, de Fora-MG 
Betim-1\•IG 
C£1:ma~ari-BA 

Mogi das C:rnzes SP 
Gnwatai-RS 
Sumare-SP 
C~txias do Su1-RS 

motores Sete Lagoas-1\.•IG 
comerciais leves; c·a:mi nhoe:s e Sete Lagmts-f\•tG 2000 
ouibus 

MM.C Automotores comerciais leves Cat.-:tlao-GO 1998 
(M it:subishi) 
Niss<Ul 

Peugeot Citroen 
Reu~1n1t 

Toyota 
Vo 1ksw·agen 
Volkswagen 
Vo1ksw·agen Audi 
Volvo 

Fonte:: .f"'l..uL••u .•. u 

comerctats ]eves (Renault e Slto Jose dos Pinhais-PR 
Nissan) 
autom6veis e motores 
autom6\reis e motores 
Autom6veis 
mot ores 
caminl1oes e on:i bus 
Autom6veis 
amplia9Cies do 
Indusnia1 

Porto Real-RJ 
Silo Jose dos Pinhais-PR 
Indaiatuba-SP 
Sao Carlos-SP 
Resende-RJ 
Silo Jose dos Pir:lhais-PR 

Complexo Cmitiba-PR 

1998 
1999 
2000 

2001 
1999 

2000 
1997 
1998 
2000 
2000 

1998 

2001 

2001 
1998 
1998 

1996 
1996 

1999 

1997, 1999 e 2000 

(<~o)Produ9:io desati'l.rada em ab:ril de 200LEm setembro de 2001,.a empresa iuformou a :suspe:ns:io das 
atividades dessa un:i dade in dustrj a1. 
(iilollo)Em iustala95o. 

TABELA 1- PLANTAS DE MONTAGEM INSTALADAS NO BRASIL APOS 1996 

FONTE: http:/ /www;anfavea.com.hr/ 
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4.2 A LOGISTICA ADICIONA VALOR PARA 0 CLIENTE 

As empresas de uma forma geral despendem muito tempo na diversificayao 

dos seus produtos e nas estrategias de marketing e muitas vezes a logistica fica esquecida ate 

que se verifica como este setor e estrategico em termos de reduyao de custos. Dentro deste 

contexto e dificil pensar em caracterizar a logistica como sendo uma atividade que adiciona 

valor ao cliente, pois a imagem associada a ela e de fonte geradora de custo adicionais ao 

processo de fabricayao, distribuiyao e venda de produtos. 

Segundo Ballou (200 1) urn produto ou urn serviyo tern pouco valor se nao 

estiver disponivel ao cliente no tempo e no Iugar em que eles desejam consumi-lo. A partir 

deste conceito podemos dizer que quando uma empresa adiciona custo aos processos de 

movimentayao de seus produtos para os seus clientes cria-se urn valor para o cliente. Valor 

que e tao importante quanto a sua qualidade e custo. Ainda segundo o mesmo autor, podemos 

classificar o valor em produtos e serviyos em quatro tipos: 

1. forma: criado a medida que as entradas (materia-prima) sao convertidas 

em saidas (produto final); 

2. tempo: criado pelo tempo de transporte, fluxos de informayao; 

3. Iugar: criado pelas localizayoes de estoque; 

4. posse: onde se cria valor que ajuda ao consumidor no processo de 

aquisiyao do produto fmal como condiyoes de venda, marketing. 

Neste caso podemos dizer que a logistica e capaz de adicionar valor a urn 

produto final atraves do tempo e do Iugar. 

4.3 0 MODELO DAS QUATRO FOR<";AS APLICADAS AOS MERCADOS GLOBAIS 

Devido a crescente aplicayao de operayoes globalizadas nas empresas faz-se 

necessaria compreender quais fatores influenciam estas operayoes e conseqtientemente afetam 

a competitividade das empresas. 

A figura 4 abaixo representa urn modelo chamado de MQF (modelo das quatro 

for9as ). Este modelo segundo Domier (2000) classifica e identifica quatro categorias 

principais de fatores que orientam o desenvolvimento de estrategias globais. 
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Estes eixos sao: for9as de mercados globais, for9as tecnol6gicas, for9as de 

custo globais e for9as politicas e macroeconomicas. 

For~as de mercado 
globais 

For~as de custo 
globais 

Processo de 
globalizac;ao de 

estrategia de 
operac;oes 

Forc;as tecnol6gicas 

For~as polfticas e 
macroeconomicas 

FIGURA 4- MODELO DAS QUATRO FORCAS 

FONTE: DORNIER, P. ET AL. Logistica e Opera~oes Globais: Textos e Casos. Sao Paulo. Editora 
Atlas, 2000, p. 141. 

forma: 

Ainda segundo Domier (2000) estas for9as podem ser descritas da seguinte 

1. For9as de mercado globais: As empresas nao podem ignorar o crescimento dos 

mercados estrangeiros. E preciso, localmente, defender-se dos ataques extemos, 

protegendo sua fatia de mercado e por sua vez estudar e atacar mercados extemos. 

Para muitos produtos a penetra9ao em mercados globais ini depender das 

instala9oes e redes de distribui9ao para satisfazer as demandas dos clientes de 

forma competitiva nos criterios de custo, qualidade, servi9o e flexibilidade. 
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2. Foryas tecnol6gicas: A reduyao drastica dos custos de transportee comunicayoes 

tomaram as operayoes globalizadas muito mais simples. lsto fez com que o 

conhecimento e as evoluyoes tecnol6gicas se difundam mais rapidamente 

obrigando as empresas a aumentar a sua velocidade de resposta na area de pesquisa 

e desenvolvimento compartilhando conhecimento junto aos seus fomecedores 

atraves de joint ventures, por exemplo, em troca de presenya em novos mercados. 

3. For9as de custos globais: As vantagens competitivas em insumos como mao de 

obra sempre direcionou as empresas a paises que oferecessem estas vantagens. 

Hoje ainda existem outros criterios que afetam os custos totais e devem ser 

atentamente considerados como: transportes, infra-estrutura dos fomecedores, 

qualidade, velocidade de entrega. 

4. Foryas politicas e macroeconomicas: 0 ambiente economico e politico 

intemacional vern ganhando complexidade e fatores como a taxa de dlmbio, 

acordos de mercado estao influenciando nas decisoes de politicas globais. Deve-se 

buscar sempre o equilibrio do fluxo de custos e receitas garantido a 

competitividade. 

4.4 MEDIDAS DE DESEMPENHO LOGISTICO EM UM AMBIENTE JIT 

Para que a competitividade possa ser mantida faz-se necesscirio o conhecimento 

do desempenho logistico, especificamente, em urn ambiente enxuto utilizando os conceitos do 

JIT. Segundo Domier (2000) os indicadores de desempenho medem atividades comparadas a 

objetivos ou padroes definidos. Estas medidas podem mensurar o nivel de: 

• Eficiencia das fun9oes gerenciais envolvidas como qualidade, custos e 

organiza9ao; 

• Adaptabilidade as necessidades dos clientes que e a capacidade de lidar 

com as demandas pouco previsiveis dos clientes; 

• Adaptabilidade as necessidades de mercado. 
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Na tabela 2 abaixo podemos verificar exemplos de medidas de desempenho 

logistico em urn ambiente JIT. 

Objetivos Redu~aode 

Estoques 

Desempenho de F/uxo Parceria com 

fornecedores 

Medida de -Materiais, valor em -Lead times/tempos de -FreqOencia de entregas 

desempenho estoque de produtos em expedi~ao -Tempos de entrega 

processo, acabados e -Eficiencia de ciclo = -Porcentagem de entregas 
giro. 

-Qualidade de previsao 

tempo de 

total/lead time 

-Taxa de quebras 

opera~ao de embalagens prontas para 

0 uso 

-Numero de viagens 

-Tempo ocioso, tempo de excepcionais 

setup e tempo de inspe~ao -Numero de porcentagem de 

-Tamanho do tote 

-Numero de quebras 

fornecedores com garantia 

de qualidade 

TABELA 2- MEDIDAS DE DESEMPENHO DA LOGISTICA EM UM AMBIENTE 
JIT 

FONTE: DORNIER, P. ET AL. Logistica e Opera~;oes Globais : Textos e Casos. Sao Paulo. Editora 
Atlas, 2000, p. 629. 

4.5 CONDUTORES DOS CUSTOS DE INSUMOS ADQUIRIDOS 

Porter (1990) afirma que, uma empresa de procurar otimizar em conjunto com 

os seus fomecedores os elos que os ligam visando uma redu~ao dos custos globais, criando 

desta forma, poder de negocia.;ao. 
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Na tabela 3 abaixo, verificamos a rela~ao dos condutores do custo unitario de 

insumos adquiridos. 

CONDUTOR DOS 

CUSTOS 

Economias de Escala 

Elos 

inter-rela~5es 

lntegra~ao 

Oportunidade 

Pollticas 

Localiza~o 

Fatores lnstitucionais 

CONDUTOR DOS CUSTOS DESCRICAO 

APLICADOS A AQUISICAO 

Escala das compras 0 volume de compras junto a urn determinado fornecedor afeta 

poder de negocia~o 

Elos com fornecedores Coordena~ao com fornecedores quanto a especifica~5es, 

entrega e outras atividades pode reduzir custos totais 

Compras compartilhadas com Combina~o de compras com unidades empresariais irmas 

outras unidades empresariais 

Fabricar versus comprar 

Hist6ria de rela~5es dom 

fomecedores 

Praticas de compra 

pode aprimorar poder de negocia~o com fornecedores 

lntegra~ao pode elevar ou reduzir o custo de urn insumo 

Lealdade hist6rica ou problemas com fornecedores pode afetar 

os custos dos insumos, o acesso aos insumos em periodos de 

escassez e servi~os fornecidos por fornecedores 

Praticas de compras podem melhorar significativamente poder 

de negocia~o com fornecedores e a disposi~ao destes para 

executar servi~s extras, por exemplo: 

• Sele~ao do numero e do mix de fornecedores; 

• Procedimentos de garantia; 

• lnvestimento em informa~5es sobre custos dos 

fornecedores e disponibilidade; 

• Contatos anuais versus compras individuais; 

• Utiliza~ao de subprodutos 

Localiza~ao dos fornecedores Localiza~o dos fornecedores pode afetar o custo dos insumos 

atraves do custo de transporte e da facilidade de comunica~ao 

Restri~5es sindicais e Politica governamental pode restringir acesso a insumos ou 

governamentais afetar seu custo atraves de tarifas, impostos e outros meios. 

Sindicatos pode afetar a habilidade para buscar fonte externa ou 

se fornecedores nao sindicalizados podem ser utilizados 

TABELA 3- CONDUTORES DO CUSTO UNIT ARlo DE INSUMOS ADQUIRIDOS 

FONTE: PORTER, M. E. Vantagem Competitiva: Criando e Sustentando urn Desempenho Superior. 
Rio de Janeiro. Editora Campus, 1990, p. 84. 

Baseado nas informa~oes da tabela segundo Porter (1990, pag 85) "o 

comportamento dos custos dos fomecedores tera uma importante influencia sobre o custo dos 

insumos e sobre a habilidade de uma empresa para explorar os elos com fomecedores". 

A compreensao dos custos associados aos elos entre a empresa e seus 

fomecedores auxiliam a elabora~ao de politicas de compras mais adequadas a manuten~ao da 

vantagem competitiva de uma empresa. 
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5 FUN~AO LOGiSTICA NA MONTADORA ESTUDADA 

Uma vez que temos urn panorama sobre a fun~ao logistica sera tra~ado entao 

uma descri~ao da logistica na montadora estudada. 

5.1 ESTRUTURA DA LOGISTICA NAMONT ADORA ESTUDADA 

Para compreendermos como e a opera~ao da logistica na montadora estudada, 

o pnmetro passo e tra~ar urn panorama funcional de como esta organizada e quais as 

reparti~oes de trabalho entre as diversas areas da logistica. E importante salientar que a divisa 

entre a logistica e-o setores de compra e fabrica~ao sao geralmente tenues e, portanto, cada 

empresa ou organiza9ao costuma ter atribui9oes diferenciadas para cada urn destes setores. 

Setores da logistica 

Terceiros/outras empresas ligadas a opera9ao logistica 

Outros setores da empresa 

FIGURA 5- ESTRUTURA DA LOGISTICA 

FONTE: 0 autor 
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A figura 5 identifica quais sao os principais setores da logistica e tra9a tambem 

as principais liga9oes interdepartamentais existentes. 

5 .1.1 Programa9ao de Veiculos 

0 setor de programa9ao de veiculos e responsavel pelo lan9amento do plano de 

produ9ao, ou seja, e a interface da logistica que recebe do comercial as necessidades de 

produ9ao para o cliente fmal e em conjunto com a produ9ao da fabrica determina e acordo os 

volumes e diversidades a serem produzidas. 

A importancia deste setor para a logistica e muito alta, pois urn plano de 

produ9ao que nao esteja adequado com a disponibilidade de materiais pode colocar em risco a 

produ9ao continuada da fabrica alem de poder afetar todo o fluxo logistico trazendo, por 

exemplo, a necessidade de embarques especiais que oneram os custos. 

Dentro da logistica a programa9ao de veiculos influencia diretamente o setor 

de aprovisionamento de pe9as que necessita de urn planejamento de produ9ao coerente para 

garantir que as pe9as estarao disponiveis no momento desejado na planta. 

5.1.2 Documenta9ao Tecnica 

0 setor de documenta9ao tecnica e responsavel pela cria9ao da nomenclatura 

de urn veiculo. A nomenclatura, de forma simplificada, e a lista de pe9as que compoem urn 

determinado veiculo. As propriedades da nomenclatura sao tipo de veiculo, coeficiente de 

utiliza9ao, data de inicio de produ9ao e data de fim de produ9ao. 

Este e o setor que alem de definir a documenta9ao tecnica dos novos veiculos 

ainda e responsavel pelo fim de vida de pe9as e pelo seguimento da aplica9ao da nova pe9a na 

linha de fabrica9ao. Isto exige urn amplo contato com os setores de engenharia, compras e 

qualidade que sao todos co-responsaveis pelo processo de valida9ao da aplica9ao de uma nova 

pe9a. 

Na logistica o principal cliente da documenta9ao e o setor de aprovisionamento 

de pe9as. De acordo com o processo de fim de vida e de aplica9ao de uma nova referencia, 

controlados pelo setor de documenta9ao, o setor de aprovisionamento de pe9as vai planejar as 

quantidades de pe9as a serem encomendadas. Assegurando desta forma que as pe9as estejam 
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na fabrica no momento correto de sua utiliza~ao. 0 fim de vida de uma pe~a tambem e 

controlado pelo setor de aprovisionamento que se utiliza das informa~oes da documenta~ao 

para deter os lotes finais de pe~as. 

5.1.3 Fluxos Fisicos Extemos 

0 setor de fluxos fisicos extemos e responsavel pelo transporte de pe~as dos 

fomecedores ate a fabrica. Isto inclui o gerenciamento dos transportes maritimos (pe~as 

importadas), do Milk-Rune entregas diretas dos fomecedores nacionais. Nos t6picos seguintes 

deste mesmo capitulo serao detalhados os fluxos de pe~as existentes. 

Os fluxos fisicos extemos possuem contatos com as transportadoras e com os 

armadores portuarios assegurando a chegada das pe~as quando as mesmas ja estao em 

transporte. 

Intemamente 0 setor de fluxos fisicos extemos sao 0 setor de compras a pagar 

que recebe os dados fiscais das entregas e, principalmente, o setor de aprovisionamento de 

pe9as que deve ser informado de qualquer perturba~ao no circuito de transporte das pe~as. 

5.1.4 Fluxos Fisicos Intemos 

Uma vez que as pe~as chegam a fabrica o setor de fluxos fisicos intemos e 

responsavel pela conferencia das cargas, armazenamento e abastecimento da linha de 

produ~ao. 

Os principais contados dos fluxos fisicos intemos sao a produ~ao que recebe as 

pe~as disponibilizadas nos armazens e o operador logistico que e uma empresa terceirizada 

que realiza as movimenta~oes fisicas de pe~as entre os diversos armazens e a linha de 

produ~ao. 

Na logistica o principal cliente dos fluxos fisicos intemos e o setor de 

aprovisionamento de pe~as que recebe as informa~oes de nao conformidades das entregas. 

Estas nao conformidades devem ser tratadas pelo aprovisionamento evitando eventuais 

perturba~oes na produ~ao. 
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5.1.5 Setores de Suporte Transversal Logistica 

0 fluxo de fisico de materias e 0 fluxo de informa95es dentro da logistica e 

muito grande e variado. Os contatos com setores intemos e extemos a fabrica tambem sao 

intensos. Por esta razao existem alguns setores de suporte que auxiliam todos os setores da 

logistica com a9oes transversas. 

Hoje existem os seguintes setores de suporte: 

• Progresso Logistico Fomecedor: 

Setor responsavel pela avalia9ao de novos fomecedores e interven9ao em situa9oes 

de crise onde os fomecedores sejam os responsaveis. 0 principal cliente deste setor 

e 0 aprovisionamento de pe9as. 

• Organiza9ao de Processos e Sistemas: 

Setor responsavel pelas evolu9oes de processos e sistemas de informa9ao da 

logistica. Jntemamente todos OS setores da logfstica sao potencialmente clientes 

intemos, mas 0 aprovisionamento de pe9as e 0 principal cliente devido a 
necessidade de urn born processo intemo e fluxo de informa9oes confhiveis que 

permitam a chegada de pe9as a fabrica. 

• Transportes: 

0 setor de transportes e responsavel pelo estudo e implementa9ao das solu9oes de 

transportes de cargas e produtos acabados para todas as fabricas da montadora no 

Mercosul. 

• Planifica9ao: 

0 setor de planifica9ao e responsavel pelo gerenciamento dos novos projetos de 

veiculos. 

5.1.6 Aprovisionamento de Pe9as 

0 setor de aprovisionamento de pe9as e o responsavel pelo planejamento e 

acompanhamento do programa de pedidos de pe9as. Todos os outros setores possuem algum 

tipo de rela9ao cliente como aprovisionamento. As informa9oes vindas de todas estas fontes 

devem ser a mais precisa possivel, pois as decisoes do aprovisionamento de pe9as sao 

tomadas baseadas nestes dados. 
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Todo e qualquer erro pode ser transformado em falta de pe9as adequadas ao 

planejamento de produ9ao previsto. 

5.2 FLUXOS LOGISTICOS . 

Ap6s termos identificados as fun9oes diversas existentes na logistica pode-se 

realizar uma analise mais detalhada dos fluxos logisticos existentes. Estes fluxos mostram as 

solu9oes logisticas adotadas e os criterios mais importantes a serem considerados na 

aplicabilidade de cada urn deles. 

Os fluxos logisticos sao gerados pelas rela9oes cliente-fomecedor existentes 

nas cadeias de suprimentos estudadas. A figura 6 mostra as rea9oes possiveis dentro da 

logistica na montadora estudada. 

• Armazenagem e controle dos 
estoques de MP na Fabrica 
Produtora 

• Requisi98o de pedidos de MP 

• Recebimento de MP do fornecedor 

• Armazenagem e controle dos 
estoques de MP no fornecedor 

• Planejamento de produyao de MP 
no fornecedor 

• Transporte de MP para a Fabrica 
Prnrhttnr::. 

• Armazenagem e controle dos 
estoques de PA no cliente 

• Requisi98o de pedidos de PA 

• Recebimento de PA da Fabrica 
Produtora 

" • Armazenagem e controle dos 
estoques de PA na Fabrica 
Produtora 

• Planejamento de produyao de PA 
na Fabrica Produtora 

• Tr::.n~nnrtP. rtP. PA n::.r::. n r.liP.ntP. 

FIGURA 6- RELAc;OES CLIENTE - FORNECEDOR NA LOGiSTICA 

FONTE: 0 autor 
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A figura 7 abaixo representa os fluxos de materia-prima extemos e intemos na 

montadora estudada. Para esta monografia serao explicados apenas os flui os extemos que 

representam as rela~Oes entre cliente/fornecedor dentro da cadeia de suprimeJ to. 

FIGURA 7- FLUXOS LOGISTICOS 

FONTE: 0 autor 

5.2.1 Fomecedores Nacionais 

Normalmente o maior volume de pe9as utilizadas em uma linha de produ9ao e 

entregue por fomecedores nacionais, tambem chamados de locais. Estes fomecedores 

aparecem em diferentes fluxos de pe9as apresentados. Isto porque podem efetuar entregas por 

Milk Run e entregas diretas. 
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Atraves de urn calculo MRP (Material Requirement Planning) semanal ou 

diario sao gerados pedidos para todas as pe9as. Este pedido e transformado no formato EDI 

(Electronic Data Interchange) e enviado aos fomecedores. 

Normalmente os fomecedores recebem os pedidos na segunda-feira da semana 

"S" e entrega as pe9as durante a semana "S+l". 

A freqiiencia de entrega depende de tres fatores principais: tipo da pe9a; pre9o 

da pe9a; localiza9ao do fomecedor. 

Por exemplo, urn fomecedor que esteja localizado a 1000 k:m de distancia e 

fomece pe9as pequenas sem muito valor agregado pode entregar urna vez por semana. 

Ja urn fomecedor que esteja a 30 k:m de distancia e fomece pe9as de alto custo, 

que dependem do mix de produ9ao normalmente deve entregar todos os dias. As vezes ate 

duas ou tres vezes ao dia. 

Para cada pe9a deve ser realizado urn estudo que envolva as seguintes 

variaveis: custo de transporte, custo de movimenta9ao intema, custo de estocagem, defmi9ao 

de lotes economicos. 

A tabela 4 abaixo mostra de maneira geral uma tendencia para definir a 

freqiiencia de entrega para urna pe9a de urn fomecedor. 

Distancia entre Fornecedor - Cliente 

1km 100km 1000km 
Grande 3x ao dia 

5xlsemana 
Volume 
das Medio 3xlsemana 

Pe~as 

Pequenc 
1xlsemana 1xlsemana 

Classe Alto Medio Baixo 
Classe "A" Classe "8" Classe "C" 

TABELA 4- DEFINI<;AO DA FREQirENCIA DE ENTREGA 

FONTE: 0 autor 
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0 transporte pode ser de responsabilidade do fomecedor ou sob 

responsabilidade de empresa. No primeiro caso esta embutido no pre~o da pe~a. Ja no 

segundo caso e aplicado urn circuito de Milk run que atende a cadeia de fomecedores. 

Fomecedores isolados geograficamente sao normalmente responsaveis pelo 

transporte, por exemplo, se ha somente urn fomecedor na Bahia este sera responsavel pelo 

transporte. 

Em contrapartida, no caso de fomecedores agrupados geograficamente, por 

exemplo, no grande ABC em Sao Paulo, pode ser utilizado o conceito de centro de 

consolida~ao de cargas aplicando-se ou nao o Milk Run. 

0 nivel de estoque e urn dos fatores mais importantes quando falamos em 

logistica. Altos niveis de estoque refletem em custos operacionais elevados de manuten~ao 

dos mesmos. Apesar disto, nao se pode reduzir os niveis de estoque de maneira arbitraria, pois 

os efeitos podem ser catastr6ficos para a produ~ao. 

As seguintes variaveis devem ser consideradas para a avalia~ao dos niveis de 

estoque a serem mantidos na planta: 

• Confiabilidade do fomecedor 

Depende diretamente do hist6rico do fomecedor. Da sua capacidade de reagir 

em momentos de crise. 

• Frequencia de entrega aplicada 

Em fun~ao do consumo da pe~a e determinada a freqfiencia de entrega, em 

conseqfiencia o estoque intemo para garantir a produ~ao. Por exemplo, se o fomecedor 

entrega uma vez por semana o estoque deve ser de no minimo uma semana de produ~ao. 

• Criticidade da pe~a 

Pe~as que bloqueiam a linha de produ~ao costumam ter urn nivel de estoque 

mais elevado. 

• Custo da pe~a 

0 objetivo sempre e minimizar o custo de estocagem, ou seJa, capital 

imobilizado em estoques. Nesta analise e considerada a classifica~ao ABC. 

• Volume da pe~a 

0 custo de manuten~ao do estoque e diretamente proporcional a area ocupada 

pelo estoque. 
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• Flexibilidade do processo produtivo do fomecedor 

Fomecedores capazes de atender varia9oes abruptas de no mix de produ9ao 

podem trabalhar com niveis de estoque inferiores. 

• Capacidade de produ9ao 

Fomecedores com folga na capacidade de produ9ao necessitam menores 

estoques de seguran9a. 

5 .2.2 F omecedores Intemacionais 

Como ja foi explicado anteriormente, as empresas possuem componentes 

importados como parte de sua materia-prima. Por diversas causas o custo de se importar estas 

pe9as e mais viavel comparado a produ9ao local. 0 fluxo se inicia no pais de origem onde 

existe urn Centro CKD. Neste centro sao consolidadas todas as pe9as requisitadas. 0 CKD 

possui sua rede de fomecedores locais e as vezes intemacionais. 

Atraves de urn calculo MRP semanal sao gerados pedidos para todas as pe9as. 

Este pedido e transformado no formato EDI e enviado ao CKD. 

0 CKD processa os pedidos de todos os seus clientes, por exemplo, urn Centro 

CKD no Japao pode ter clientes no Brasil, Mexico, EUA e Fran9a. Entao a cada semana os 

pedidos destes quatro clientes sao centralizados no CKD e repassados a rede de fomecedores 

do CKD no Japao. 

Em uma semana as pe9as sao recepcionadas no CKD e acondicionadas em 

containeres que irao embarcar para o Brasil, Mexico, EUA e Fran9a. 

0 prazo de entrega no caso do CKD e composto em tres elementos: 

• Tempo entre a recep9ao dos pedidos e saida do navio 

• Tempo de transporte maritimo. 

• Tempo de aduana e estoque de seguran~a 
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Voltando ao exemplo do CKD Japao este tempo sera de: 

• Tempo entre a recep~ao dos pedidos e saida do navio = 2 semanas 

• Tempo de transporte maritimo = 5 semanas 

• Tempo de aduana e estoque de seguran~a = 2 semanas 

Ou seja, ao se calcular o MRP na semana "S" o pedido sera para o consurno na 

linha de produ~ao em "S+9". Isto totaliza praticamente dois meses e meio. 

Este fato e fundamental para a programa~ao da produ~ao. Isto porque feito o 

pedido nao ha como anula-lo. Principalmente depois de embarque no navio. Sendo assim 

necessario urn born planejamento da produ~ao. Ao menos a curto e medio prazo (ate 6 meses). 

Se forem pedidas pe~as que nao serao utilizadas pelo plano mestre de produ~ao 

certamente havera urn grande sobre-estoque com altos custos envolvidos. 0 impacto e 

tambem forte no CKD que tera grandes varia~oes nos pedidos. Ora zerados, ora muito 

crescentes (dente de serra). 

Por estas razoes a logistica tern cada vez mais participa~ao na programa~ao da 

fabrica. 

0 fomecedor CKD deve ter uma boa negocia~ao com as companhias maritimas 

e armadores. Devem ser conhecidos os cronogramas dos navios para os portos dos clientes e a 

confian~a das entregas para o cumprimento dos prazos de chegada dos navios. 

Por exemplo, urn navio que sai de Yokohama no Japao e chega em Paranagua 

nao pode demorar mais que 35 dias. 

A cada embarque o CKD deve enviar avisos de expedi~ao, tambem no formato 

EDI, para que os clientes rastreiem os containeres em transito. Esta informa~ao e fundamental 

para a gestao de estoque e previsao de rupturas de abastecimento. 

A taxa de servi~o, que e a taxa de entregas no prazo sobre o total de pedidos 

deve ser muito proxima de 100%. Caso contrario a produ~ao pode ser afetada devido as 

incertezas do processo aduaneiro. Que pode ser feito em urn, dois ou ate quinze dias. 

Por causa destas incertezas em rela~ao ao curnprimento dos prazos dos navios e 

o tempo de aduana os estoques das pe~as vindas dos CKDs devem ser de no minimo dez dias 

uteis. Isto porque havendo qualquer entrave detectado no fluxo, haja ainda, tempo habil para o 

cliente emitir urn pedido de entrega especial via aviao para nao bloquear a produ~ao por falta 

de pe~as. 
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5.2.3 Abastecimento Sincrono 

Quando tratamos de pe~as de altissimo valor agregado, sabemos que qualquer 

estoque existente representa urn custo diretamente proporcional ao seu valor. Por este motivo, 

muitos dos fomecedores sao trazidos as proximidades dos complexos industriais visando 

assim o abastecimento sincronizado com a cadencia de produ~ao da linha. 

Este tluxo logistico intemo e caracterizado pelo envio de uma mensagem 

"sincrona" que contem todos os veiculos e sua sequencia dentro da linha de montagem. Desta 

forma, os fomecedores localizados no parque industrial entregam seus produtos diretamente a 

linha e o estoque do cliente e sempre igual a zero. 

Os ganhos apresentados por este tipo de gestao sao: 

• Alta tlexibilidade da linha de produ~ao; 

• Postos de trabalho otimizados com niveis de estoque muito baixos; 

• Baixo custo de estoque imobilizado; 

• Fluxo puxado de abastecimento de linha; 

Os inconvenientes deste tipo de gestao sao poucos. Este tipo de tluxo somente 

pode ser utilizado com fomecedores de alta performance e localizados muito pr6ximos a 

planta de produ~ao. 
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6 A NACIONALIZA<;AO NA MONTADORA ESTUDADA 

Segundo publica<;ao intema da montadora (Mar<;o de 2004) a nacionaliza<;ao de 

pe<;as seria o caminho mais curto para a economia na produ<;ao. 0 processo intemo de 

nacionaliza<;ao e comandado pelas areas de Compras e Engenharia. Os principais reflexos 

desta estrategia seriam os seguintes: 

1. redu<;ao das importa<;oes; 

2. diminui<;ao dos gastos com transporte; 

3. menor necessidade de manuten<;ao de estoques; 

4. e maior reatividade com os fomecedores. 

Ainda pode-se dizer que a nacionaliza<;ao reduz a dependencia da empresa com 

rela<;ao as moedas fortes como o euro e o d6lar. Deixando, desta forma, o produto final menos 

exposto as varia<;oes cambiais e com urn aumento de credibilidade. 

Os requisitos para o processo de nacionaliza<;ao senam a garantia de 

rentabilidade e a seguran<;a de que o padrao de qualidade dos fomecedores locais 

mantenham-se aos mesmos niveis dos padroes oferecidos pelos fomecedores mundiais. 

Outros reflexos causados pela nacionaliza<;ao de componentes seriam a 

redu<;ao dos custos de produ<;ao e a diminui<;ao dos custos de manuten<;ao dos carros por parte 

dos consurnidores finais. Sendo que este ultimo fator encerra urn carater estrategico 

importante, visto que, melhora a penetra<;ao de mercado e a imagem da marca na percep<;ao 

dos consumidores fmais. 
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6.1 VISAO GLOBAL DA NACIONALIZA<;AO DE COMPONENTES PELA 

LOGISTICA 

Segundo as entrevistas realizadas e a observa~ao do processo de nacionaliza~ao 

pelo pesquisador podernos agora, contextualizar o processo de nacionaliza~ao de 

cornponentes atraves de urna abordagern logistica. 

A logistica rnuito rararnente e geradora do processo de nacionaliza~ao de 

cornponentes autornotivos. Sendo que o processo e, normalrnente, dirigido pelos setores de 

Cornpras e Engenharia de forma conjunta. 

0 principal aspecto rnotivador da nacionaliza~ao e a redu~ao dos custos do 

produto final e neste aspecto a logistica e urn cornponente rnuito significativo. 

0 custo logistico a ser reduzido, neste caso, cornpreende duas categorias: 

custos de possessao e custo de deten~ao. Os custos por possessao sao constituidos pelas 

seguintes parcelas: 

• Valor do cornponente autornotivo 

• Valor do transporte 

Ja os custos de deten~ao sao constituidos pela seguinte parcela: 

• Manuten~ao dos estoques 

Independente de o custo ser de deten~ao ou possessao a possibilidade de 

investirnentos da rnontadora no processo de nacionaliza~ao e diretarnente proporcional ao 

custo total. 

0 lan~arnento de urn novo produto exige urn trabalho forte de nacionaliza~ao 

para viabiliza-lo. Portanto nesta fase ocorre o que pode ser charnado de a ta onda da 

nacionaliza~ao. 

A prirneira onda e que determina a viabilidade de urn projeto ou nao. Caso nao 

exista capacidade produtiva suficiente no pais de fabrica~ao e o custo de investirnento e prazo 

de retorno sejarn elevados, o projeto pode nao se concretizar. A prirneira onda tarnbern deve 

conternplar os percentuais de nacionaliza~ao previstos na legisla~ao. 
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Na primeira onda e priorizada a integra~ao dos sistemas mais complexos que 

possuem as seguintes caracteristicas: 

• Auto valor agregado; 

• Grande volume para o transporte; 

• Apresentem grande diversidade. 

Entende-se por sistema o conjunto de componentes que reunidos constituem 

uma parte funcional de urn autom6vel. 

Exemplos de sistemas: 

• Cockpit {painel de instrumentos ): alta variedade, custo elevado, volume 

importante. 

• Bancos: alta variedade, custo elevado, volume importante. 

• Conjunto de rodas I suspensao: custo elevado, volume importante. 

A segunda onda e realizada ap6s o final da fase de projeto quando o produto ja 

se encontra em produ~ao seriada. Os seguintes aspectos sao fomentadores desta segunda 

onda: 

1. Perda de valor da moeda local: 

Pe~as nacionais sofrem menor influencia da flutua~ao cambial. Isto ocorre 

quando a moeda local tern valor inferior com rela~ao as moedas "fortes", notadamente, o 

euro e o d6lar. 

2. Custo de fim de vida de urn projeto: 

Veiculos cujas versoes nao sao mais fabricadas pela matriz podem ter seus 

meios produtivos reutilizados pelos paises perifericos. Neste caso existe uma inversao de 

fluxo. A primeira situa~ao era a importa~ao por parte dos paises perifericos de componentes 

de produ~ao serie e pe~as de reposi~ao, pois este fluxo era muito inferior ao fluxo de pe~as no 

pais matriz. A segunda situa~ao e no momento do fim de vida do produto no pais matriz neste 

caso transfere-se os meios de produ~ao ao pais periferico e o fluxo e de exporta~ao de pe~as 

para o pais matriz. 
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Qualquer que seja a natureza de urn processo de nacionaliza9ao seja para 

avalia9ao da viabilidade de urn novo produto ou pelo aumento da competitividade de urn 

produto existente por meio da redu9ao do custo do produto final, o custo logistico e fator 

primordial na decisao de urn projeto de nacionaliza9ao, portanto o parecer da logistica pode 

inviabilizar o processo. 
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7 RESULTADOS OBTIDOS: APRESENTA<;AO, ANALISE E 

INTERPRETA<;AO 

Este capitulo tern como objetivos apresentar os dados coletados para cada urn 

dos tres casos de nacionaliza~ao estudados, onde os mesmos serao analisados e interpretados. 

Sendo que este conjunto de informa~oes servini de base de dados para a obten~ao dos 

objetivos desta monografia. 

7.1 A AMOSTRA DE DADOS 

Para fazer o levantamento de dados sobre o processo de nacionaliza~ao e seus 

impactos na logistica foram feitas entrevistas com dois objetivos diferentes. 0 primeiro 

objetivo era de determinar, de forma geral, como ocorre o processo de nacionaliza~ao. 0 

segundo objetivo era atraves do estudo dos casos mais recentes levantar mais detalhes sobre a 

condu~ao e execu~ao de cada processo. Segundo YIN (1994) fica esclarecido ainda que 

quando se adota o metodo do caso, pode-se trabalhar com urn itnico ou com multiplos estudos 

de caso. Alem disso, o mesmo estudo pode envolver mais que uma unidade de analise. 

Conceito este que se encaixa perfeitamente no trabalho realizado onde a importancia nao 

reside no numero de casos estudos, mas sim no conteudo encerrado em cada urn deles. Na 

pesquisa em questao forma levantados tres casos distintos. 

0 questionario utilizado na entrevista semi-estruturada foi dividido em quatro 

sessoes distintas: origem do processo de nacionaliza~ao, caracteristicas do componente 

nacionalizado, caracteristicas do fomecedor e analise dos resultados. 
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7.2 A ORIGEM DO PROCESSO DE NACIONALIZACAO 

As questoes deste t6pico tinham como objetivo identificar a existencia de urn 

padrao nas solicita<;oes de nacionaliza<;ao, verificando-se a existencia ou nao de urna 

coordena<;ao do processo com o intuito de compreender o mecanismo impulsionador da a<;ao. 

7 .2.1 Dados levantados 

Os dados obtidos nesta sessao do questionano foram os seguintes: 

Qual o setor/departamento solicitante da nacionaliza{:iio do componente em 

questiio? 

Caso 1: Os setores solicitantes foram a Engenharia + Compras trabalhando em 

conjunto para a viabiliza<;ao do projeto da segunda fase de urn veiculo. 

Caso 2: Os setores solicitantes foram a Engenharia + Compras trabalhando em 

conjunto para a realiza<;ao do fim de vida de urn produto na Europa. 

Caso 3: Os setores solicitantes foram a Engenharia + Compras trabalhando em 

conjunto e atendendo a uma politica da dire<;ao geral da empresa que determinou urn aurnento 

na propor<;ao de pe<;as de origem nacional devido a taxa cambial do Real em rela<;ao as 

moedas fortes como o Euro e o D6lar. 

Qual a origem (cargo/departamento) do coordenador da a9iio? 

Caso 1: Existiu urn piloto da a<;ao. Este responsavel pelo processo de 

nacionaliza<;ao trabalha no setor de engenharia e ocupa urn cargo de supervisao. 

Caso 2: Existiu urn piloto da a<;ao. Este responsavel pelo processo de 

nacionaliza<;ao trabalha no setor de engenharia e ocupa urn cargo de supervisao. 

Caso 3: Existiu urn piloto da a<;a.o. Este responsavel pelo processo de 

nacionaliza<;ao trabalha no setor de engenharia e ocupa urn cargo de supervisao. 
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Qual ajustificativa utilizada para a solicitar;iio da nacionalizar;iio? 

Caso 1: Existe urna lista de pe~Yas chamada dejobl. Esta lista e elaborada em 

conjunto entre compras e a engenharia e engloba urn pacote minimo de pe~Yas que devem ser 

produzidas localmente para permitir a viabilidade de urn projeto. 

0 farol encontrava-se nesta lista e, portanto o processo foi realizado tendo 

como justificativa a obten'Yao de rentabilidade de urn novo projeto (fase II de urn veiculo ja 

existente ). A rentabilidade de urna pe9a e calculada atraves do balan9o entre os investimentos 

a serem realizados e a vida util da pe9a ( ou projeto ), onde : tempo de pay back < vida util do 

projeto. 

Em termos de logistica a justificativa e que o componente em questao 

apresenta urn custo logistico elevado por ser urn produto fragil, caro e volumoso. 

Caso 2: 0 produto em questao entrou em fim de vida na Europa. Nao haveria 

mais produ9ao que justificasse a fabrica9ao deste componente apenas para exporta9ao. Os 

meios produtivos (moldes) foram trazidos para o Brasil e atraves do processo de troca de 

tecnologia urn fomecedor local foi escolhido para produzir o componente. Este componente 

era produzido verticalmente (pela propria montadora). 

Caso 3: A nacionaliza9ao dos componentes em questao foi motivada pela 

politica da dire9ao geral, pela taxa cambial desfavoravel ao Real e devido as redu9oes de 

custos previstas, principalmente, em termos de logistica. 

7 .2.2 Interpreta9ao 

A compila9ao dos dados recolhidos mostrou que o processo de nacionaliza9ao 

e decorrente de urn trabalho conjunto entre os setores de Engenharia e Compras, onde urn 

supervisor do setor de Engenharia se responsabiliza pela condu9ao do processo. Os motivos 

pelos quais se deseja nacionalizar urna pe9a sao inUmeros e podem ocorrer paralelamente em 

urn tl.nico caso. Sao eles viabiliza9ao economica de urn novo projeto, diminui9ao do custo 

logistico, fim de vida do produto na matriz, troca de tecnologia entre fomecedores, politica da 

empresa. 

67 



7.3 CARACTERiSTICAS DO COMPONENT£ NACIONALIZADO 

As questoes nesta sessao foram elaboradas procurando-se contextualizar a 

influencia de diversas caracteristicas do componente nacionalizado como processo de 

fabrica<;ao na montadora, custo do componente, complexidade do processo de produ<;ao no 

fomecedor e tecnologia intrinseca do proprio componente. 

7.3 .1 Dados levantados 

Os dados obtidos nesta sessao do questiomirio foram os seguintes: 

Em qual etapa do processo de produ9ao da montadora ocorre a utiliza9ao do 

componente automotivo? 

Caso 1: Componente e utilizado na montagem. A montagem e a ultima etapa 

do processo de produ<;ao de urn veiculo aonde sao inseridas pe<;as sobre a carroceria montada 

e pintada do futuro veiculo. 

Caso 2: Componente e utilizado na carroceria. A carroceria e a primeira etapa 

da produ<;ao de urn veiculo. Nesta etapa sao unidas as chapas que formam a estrutura de urn 

veiculo. 

Caso 3: Os componentes sao utilizados na carroceria. A carroceria e a primeira 

etapa da produ<;ao de urn veiculo. Nesta etapa sao unidas as chapas que formam a estrutura de 

urn veiculo. Este grupo de pe<;as faz parte da estrutura da carroceria e nao sao pe<;as de 

aspecto. 
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Qual a importiincia financeira deste componente no process a de produ9iio da 

montadora? 

Caso 1: Esta e uma peya cara em termos de custo do produto e em termos de 

custos logisticos. A embalagem destas peyaS e cara devido a sua fragilidade. As peyaS sao 

volumosas o que exige grandes espayos de estocagem e encarece o transporte. Dentro do 

processo intemo de abastecimento de linha, devido ao seu volume, e exigida uma troca de 

embalagem (embalagem de estocagem nao e comportada na linha). Esta troca pode gerar 

degradayao na qualidade do componente encarecendo ainda mais os custos. 

Caso 2: Esta e uma peya cara devido ao custo da materia-prima. Alem disto 

possui urn processo de produyao caro. 0 custo logistico tambem e elevado, pois se trata de 

uma peya plana e deformavel. 

Caso 3: Estas peyas possuem valor de compra intermediario. Suas 

caracteristicas como volume elevado e risco de deformayao fazem com que seu custo logistico 

seja alto. 

Qual o process a de jabrica9iio utilizado pelo fornecedor e sua complexidade? 

Caso 1: 0 processo de fabricayao deste componente e complexo e dividido em 

tres etapas distintas: 

• Injeyao: molde da peya e complexo. A carcaya e feita em policarbonato que e urn 

composto de alta tecnologia. 

• Metalizayao: e o processo que gera o espelhamento. Exige urn ambiente controlado 

(pureza do ambiente e das peyas). 

• Montagem: Esta e a etapa mais simples do processo, onde as peyas sao montadas 

formando urn conjunto. 

Caso 2: 0 processo de fabricayaO deste componente e complexo e 0 tempo de 

setup muito elevado.Devido as propriedades do polimero e necessaria a utilizayao de uma 

maquina injetora robusta. A alta abrasao exige urn fuso que suporte niveis de pressao 

elevados. 0 processo de setup e Iento, pois nao podem existir residuos de outras materias

prima na injetora. 0 valor de transformayao desta peya fica, entao, elevado. 
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Caso 3: As pe<;as deste caso estudado sao de baixa complexidade e sao 

fabricadas atraves de urn processo de estamparia simples. Nao sao exigidas caracteristicas 

especiais que tomem a sua constru<;ao complexa. Tambem nao sao necessarios niveis muito 

elevados de precisao (forma, dimensoes). 

Qual a injluencia do grau de sofistica~iio do componente na decisiio do 

processo de nacionaliza~iio? 

Caso 1: Sim. Sem a troca de tecnologia do fomecedor europeu para o Brasil o 

processo seria, talvez, inviavel. Quando o grau de tecnologia empregado e muito elevado ele 

pode inviabilizar o processo de nacionaliza<;ao. Alta sofistica<;ao exige altos investimentos 

que parem serem amortizados necessitam de altos volumes de fabrica<;ao. Se o mercado esta 

muito baixo pode ocorrer a importa~ao dos componentes. 

Existe, hoje, urn distanciamento entre a nossa industria automotiva e a industria 

europeia e americana. 

Caso 2: Neste caso tambem houve transferencia de tecnologia o componente 

ainda possuia urn inconveniente tecnico que e sua propriedade higrosc6pica ( absor<;ao de 

unidade) que obriga a passagem da pe<;a por urn processo de tomeamento antes de sua 

utiliza<;ao na linha de produ<;ao quando a mesma e utilizada ap6s 10 dias de sua fabrica<;ao. 

Caso 3: Nao. Devido a simplicidade do processo de produ<;ao deste 

componente foi possivel encontrar urn grande numero de fomecedores em potencial. Neste 

caso, estudos de viabilidade economica foram decisivos na aprova<;ao do processo. 

7.3.2 Interpreta9ao 

Pode-se observar dos dados extraidos que podem ser nacionalizados 

componentes que fazem parte de qualquer etapa do processo de fabrica~ao de urn autom6vel. 

Normalmente este componente possui urn custo de compra e urn custo logistico elevado. 

Tambem e possivel constatar que graus de complexidade elevados no processo de produ<;ao e 

sofistica<;ao do componente podem ser fatores determinantes na decisao de urn processo de 

nacionaliza<;ao. Componentes de baixa complexidade favorecem o processo de nacionaliza<;ao 

visto o maior ntimero de fomecedores potenciais. 
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7.4 CARACTERISTICAS DO FORNECEDOR 

As questoes desta sessao da entrevista visao posicionar o fomecedor dentro do 

seu segmento de mercado verificando a importancia da montadora como cliente para o 

mesmo. Verifica ainda a influencia da qualidade dos componentes e da qualidade logistica do 

fomecedor como elementos de decisao do processo. Identifica a realiza~ao e as condi~oes de 

investimentos do cliente no fomecedor e por fim determina o processo pelo qual o fomecedor 

foi incluido na carteira de fomecimento da montadora. 

7.4.1 Levantamento de dados 

Os dados obtidos nesta sessao do questiomirio foram os seguintes: 

Qual o porte do fornecedor dentro do seu segmento de mercado? 

Caso 1: 0 fomecedor esta posicionado entre os dois maiores fabricantes no 

Mercosul. A empresa e nacional mais possui Joint Ventures com grupos europeus 

possibilitando, assim, a transferencia de tecnologia. 

Caso 2: Fomecedor de origem europeia lider no mercado mundial em seu 

segmento. 

Caso 3: 0 fomecedor e de pequeno porte. Possui capital nacional e fica 

localizado na regiao metropolitana da montadora. 

Qual a posi9iio da montadora como cliente perante o fornecedor? 

Caso 1: A montadora e pequena como cliente perante o fomecedor. 

Equivalente aos newcomers. Existe uma importancia relativa da montadora baseada na 

influencia mundial da matriz sobre o grupo europeu que transferiu a tecnologia de fabrica~ao 

para o grupo brasileiro. 
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Caso 2: A montadora e pequena como cliente perante o fomecedor. 

Equivalente aos newcomers. Alem do mais, como a produ~ao da pe~a era feita pela propria 

montadora, houve uma transferencia de tecnologia entre a montadora e o novo fomecedor. 

Caso 3: Neste caso a montadora tern uma posi~ao de destaca para o fomecedor, 

visto que, anteriormente a aprova~ao do processo de nacionaliza~ao o mesmo fomecia 

componentes apenas para outros fomecedores. Agora a empresa pode ter maiores 

oportunidades por estar fomecendo diretamente a montadora. 

A qualidade do componente automotivo e!ou da presta9iio logistica do 

fornecedor tiveram alguma injluencia no processo de decisiio? Houve alguma avalia9iio 

previa da capacidade produtiva elou logistica? 

Caso 1 e 2: A qualidade do componente logistico ou da presta~ao logistica nao 

teve nenhuma influencia sobre o processo. Nao houve nenhuma avalia~ao previa da 

capacidade produtiva e/ou logistica. lnfluenciaram no processo unicamente as condi~oes 

tecnicas de fabrica~ao (aporte tecnol6gico do fomecedor mundial da montadora) e as 

condi~oes comerciais (rentabilidade ). 

Caso 3: Neste caso houve uma pequena influencia. Uma analise previa no 

fomecedor demonstrou possiveis riscos quanto a sua falta de capacidade produtiva e falta de 

meios logisticos (embalagens, EDI, etc). lsto fez com que a aplica~ao das pe~as de origem 

nacional fosse atrasada em rela~ao ao planejamento inicial. 

Foi realizado algum investimento por parte da montadora para viabilizar o 

processo de nacionaliza9iio? Em caso de resposta afirmativa qual foi a forma de 

investimento? 

Caso 1: Sim, ocorreu urn investimento importante por parte da montadora. Este 

investimento foi realizado atraves da transferencia de tecnologia do fomecedor europeu para o 

fomecedor local. 

Caso 2: Sim, ocorreu urn investimento importante por parte da montadora. Este 

investimento foi realizado atraves da transferencia de ferramental da montadora para o 

fomecedor local. E importante destacar que o ferramental em questao estava em alto grau de 

72 



degradayao. Alem do mais, a baixa cadencia necessaria no Brasil faz com que o molde 

sofresse fadiga termica devido aos longos tempos de espera entre os lotes de produyao (na 

Europa o ferramental era utilizado praticamente em tempo integral). 

Caso 3: Sim, ocorreu investimento na compra de maquinas e equipamentos que 

pudessem elevar a capacidade produtiva do novo fomecedor. Como o processo de fabricayao 

nao e sofisticado, este custo nao foi elevado e foi incluido no custo fmal do componente. 

Como se deu a incorpora9iio deste fornecedor na cadeia de suprimentos da 

montadora? 

Caso 1: A incorporayao deste fomecedor ocorreu atraves da prospecyao de 

mercado. 0 processo e conhecido como follow sourcing onde urn fomecedor mundial busca 

fontes locais que possam produzir os componentes mais pr6ximos do cliente fmal. 

Caso 2: 0 fomecedor ja fazia parte da carteira de fomecedores mundiais da 

montadora. 

Caso 3: Este fomecedor foi incorporado na cadeia de suprimentos da 

montadora atraves da prospecyao e avaliayao de mercado realizado pelos setores de Compras 

e Engenharia. 

7.4.2 Interpreta9ao 

Nos casos estudados vimos que o processo pode ocorrer com fomecedores 

'mundiais e locais, podendo estar colocados como lideres de mercado ou simplesmente serem 

fomecedores de nenhuma representatividade no contexto nacional ou global. E preciso 

verificar tambem a posiyao da montadora como cliente para os fomecedores analisados, 

principalmente quando os mesmos sao lideres do mercado. Apesar disto e importante destacar 

que o poder da matriz da montadora na Europa influencia diretamente as negociayoes locais. 

A principia os entrevistados nao demonstraram muita preocupa9ao quanto as 

capacidades de produyao e logistica dos fomecedores. A questao da rentabilidade financeira 

do processo destacou-se como fator determinante na sua aprovayao. 
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Quando necessario ocorre a realiza~ao de investimentos da montadora. Este 

investimento pode vir sobre a forma de amortiza~ao dos ferramentais ou custos de 

transferencia de tecnologia. 

A prospec~ao de novos fomecedores pode ser feita atraves da localiza~ao de 

fomecedores locais pre-existentes na carteira mundial da montadora ou atraves da prospec~ao 

do parque de fomecedores local. 

7.5 ANALISE DOS RESULTADOS DOS CASOS DE NACIONALIZA<;AO 

Esta sessao busca avaliar quais os resultados pniticos obtidos com o processo 

de nacionaliza~ao em termos de custo do componente, custo logistico, qualidade dos 

componentes e qualidade da presta~ao logistica. 

7 .5.1 Levantamento de dados 

Os dados obtidos nesta sessao do questionario foram os seguintes: 

Houve redu<;oes no pre<;o de compra do componente nacionalizado? Em caso 

afirmativo qual o percentual de redu<;iio? 

Caso 1: Houve uma redu~ao de R$ 90,00 no pre~o de compra. Percentual de 

redu~ao desconhecido. 

Caso 2: Dado desconhecido pela logistica neste caso. 

Caso 3: Sim. Principalmente devido ao cfunbio. 0 valor desta redu~ao e 

desconhecido pela Logistica. 
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Houve redur;oes no custo logistico do componente nacionalizado? Em caso 

afirmativo qual o percentual de redur;iio? 

Caso 1: Para avaliar a redu~ao do custo logistico faz-se necessario a 

diagrama~ao dos fluxos de materiais antes e depois do processo de nacionaliza~ao. 

Embalagem, Transporte 
terrestre 

Embalagem, Transporte 
terrestre 

Fornecedor 
Europa do 

Leste 

Montadora 
(Brasil) 

Transporte 
terrestre 

CKD Europa 
do Leste 

Porto 
(Brasil) 

Transporte 
maritima 

FIGURA 8- FLUXO LOGISTICO INICIAL CASO 1 

FONTE : 0 AUTOR- COM BASE NOS DADOS DAS ENTRE VISTAS 

Fornecedor 
Local 

(Brasil) 

Transporte 
terrestre 
(milk run) 

FIGURA 9- FLUXO LOGISTICO FINAL CASO 1 

Montadora 
(Brasil) 

FONTE: 0 AUTOR- COM BASE NOS DADOS DAS ENTREVISTAS 

CKDEuropa 
Ocidental 

Porto Europa 
Ocidental 

Prepara~o 
para 
Exporta~o, 
Container, 
Transporte 
terrestre 
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Neste caso podemos verificar que houve uma redu~ao nos custos logfsticos 

com a diminui~ao dos trechos de transporte, custo de embalagem e prepara~ao de containeres 

para exporta~ao. Alem disto o fomecedor local utiliza o sistema de coleta (milk run) 

otimizando, ainda mais, os custos logfsticos. 

Outras reduyoes: 

• Nfveis de estoques na fabrica mais baixos devido a proximidade do fomecedor; 

• Diminui~ao de perdas no transporte; 

• Embalagens menores e adequadas a capacidade da linha de produ~ao diminuem o 

risco de degrada~ao dos componentes. 

Caso 2: Para avaliara redu~ao do custo logfstico faz-se necessano a 

diagrama~ao dos fluxos de materiais antes e depois do processo de nacionaliza~ao. 

Montadora 
(Brasil) 

Transporte 
terrestre 

Fabrica 
Montadora 

Europa 

Porto Brasil 

Embalagem 

Transporte 
maritimo 

FIGURA 10- FLUXO LOGiSTICO FINAL CASO 2 

CKDEuropa 
~ Ocidental 

Porto Europa 
Ocidental 

FONTE : 0 AUTOR- COM BASE NOS DADOS DAS ENTREVISTAS 

Prepara~o 
Exporta~o, 
Container 
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Fornecedor 
Local 

(Brasil) 

Transporte 
terrestre 

CCL-SP 
(Brasil) 

Transporte 
terrestre 
(milk run) 

FIGURA 11 - FLUXO LOGISTICO FINAL CASO 2 

FONTE : 0 AUTOR- COM BASE NOS DADOS DAS ENTREVISTAS 

Montadora 
(Brasil) 

Neste caso podemos verificar que houve uma redu~ao nos custos logisticos 

com a diminui~ao dos trechos de transporte, custo de embalagem e prepara~ao de containeres 

para exporta~ao. 

Outras redu~oes: 

• Niveis de estoques na fabrica mais baixos devido a proximidade do fomecedor; 

• Diminui~ao de perdas no transporte; 

• Redu~ao dos niveis de problemas de aprovisionamento relacionados com a 

propriedade higrosc6pica da pe<;a. 
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Caso 3: Para avaliara redu~ao do custo logistico faz-se necessano a 

diagrama~ao dos fluxos de materiais antes e depois do processo de nacionaliza~ao. 

Embalagem 

Fornecedor CKD Europa 
Europa Ocidental 

Ocidental 

, 
Montadora Porto (Brasil) Porto Europa 

(Brasil) ... 

Transporte 
terrestre 

"""f 

Transporte 
maritime 

FIGURA 12- FLUXO LOGISTICO FINAL CASO 3 

FONTE : 0 AUTOR- COM BASE NOS DADOS DAS ENTREVISTAS 

Fornecedor 
Local 

(Brasil) 

Transporte 
terrestre 
(milk run) 

Montadora 
(Brasil) 

FIGURA 13- FLUXO LOGISTICO FINAL CASO 3 

FONTE: 0 AUTOR- COM BASE NOS DADOS DAS ENTREVISTAS 

Ocidental 

Prepara~o 
Exporta~o. 
Container 

Neste caso podemos verificar que houve uma redu~ao nos custos logisticos 

com a diminui~ao dos trechos de transporte, custo de embalagem e prepara~ao de containeres 

para exporta~ao. 

Outras redu~oes: 

• Niveis de estoques na fabrica mais baixos devido a proximidade do fornecedor; 

• Diminui~ao de perdas no transporte; 

• Utiliza~ao de embalagens retornaveis. 
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Houve degrada91io da qualidade das pe9as nacionalizadas? Em caso 

ajirmativo quais as conseqiiencias desta degrada91io? 

Caso 1: As pe~as que chegaram na fabrica nao apresentam degrada~ao, pois 

existe urn processo de controle a 100% da produ~ao realizada no fomecedor. Este controle vai 

continuar no fomecedor ate que o mesmo atinja os niveis de PPM aceitaveis. E utilizado urn 

ciclo PDCA para aprimorar o processo produtivo do fomecedor. Este custo de controle fica a 

cargo do fomecedor e nao deveria ser repassado a pe~a. 

Caso 2: Sim. Inicialmente devido a degrada~ao do ferramental enviado da 

Europa para o Brasil. Havia tambem, desconhecimento do processo de produ~ao da pe~a por 

parte do fomecedor local. Dificil rela~ao entre o lote minimo de produ~ao, estoques na 

montadora e o ciclo higrosc6pico da pe~a. 

Caso 3: Os componentes analisados neste caso sofreram uma melhora quanto a 

sua qualidade. Devido ao transporte maritimo as pe~as, que anteriormente, sofriam oxida~ao e 

deforma~ao. Agora com o fomecimento local estes problemas foram drasticamente reduzidos. 

Houve degrada91io da qualidade da prestal;liO logistica por parte do 

fornecedor? Em caso positivo quais as conseqiiencias desta degrada91io? 

Caso 1: Sim. Ocorreram atrasos no fomecimento em fun~ao dos altos niveis de 

rejei~ao dentro do processo de fabrica~ao do novo fomecedor. Como conseqiiencia desta 

degrada~ao ocorreu uma gestao tensa entre a montadora e o fomecedor que exigia contatos 

constantes entre as duas partes. A conseqfiencia para o fomecedor foi urn aumento na sua 

capacidade de produ~ao ate os indices de rejei~ao se estabilizem em valores aceitaveis. 

Caso2:Nao. 

Caso 3: Nao houve degrada~ao da presta~ao logistica devido a avalia~ao previa 

pela qual foi submetido o fomecedor. Este procedimento atrasou a data de aplica~ao dos 

componentes na montadora, mas evitou a degrada~ao da presta~ao logistica. 
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7.5.2 Interpreta9ao 

Podemos verificar que a redu9ao do pre9o de compra nem sempre e percebida 

pela logistica, mas a redu9ao do custo logistico existe, podendo ser definida pela redu9ao 

substancial no tempo de transporte, meios utilizados e redu9ao dos estoques. Pode existir urn 

sobre custo gerado pela falta de qualidade nos primeiros lotes produzidos localmente. Este 

sobre custo fica a cargo do fomecedor. A presta9ao logistica pode ou nao ser afetada pela 

nacionaliza9ao de urn componente. Fica claro que uma avalia9ao previa, atraves do ponto de 

vista logistico, poderia evitar problemas futuros. 
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8 CONSIDERA~OES FINAlS 

Este estudo buscou determinar os impactos na produtividade da fun9ao 

logistica do processo de nacionaliza9ao de componentes automotivos. A analise destes 

impactos pode auxiliar na determina9ao das situa9oes mais favon1veis para a aplica9ao da 

nacionaliza9ao que expoem ao menor risco possivel a empresa, preservando, desta forma, sua 

capacidade competitiva. 

A contribui9ao deste estudo ao nivel de especializa9ao encontra-se na sintese e 

analise de casos praticos ocorridos recentemente na montadora, capitalizando-se as 

experiencias destes ultimos processos de nacionaliza9ao. Desta forma podem ser 

determinados alguns fatores de riscos que nem sempre sao observados e levados em 

considera9ao quando da tomada de decisao da mudan9a da fonte de fomecimento de urn 

componente automotivo. 

Nao e objetivo do estudo determinar urn metodo para tomada de decisao, pois 

tal feito mereceria urn estudo mais aprofundado contendo urna analise detalhada do papel de 

cada urn dos setores envolvidos como, por exemplo, Compras e Engenharia. Sendo que o foco 

do estudo e o departamento de Logistica onde se buscou uma veri:fica9ao dos impactos 

percebidos por esta funyaO que e diretamente afetada quando urn componente e nacionalizado. 

As limita9oes de escopo e geograficas nao permitem generalizar o estudo para 

o universo global de empresas atuantes neste segmento produtivo. E importante salientar que 

as conclusoes extraidas sao resultado do ambiente organizacional analisado, bern como, do 

cenario macroeconomico vivido no momento de realiza9ao do estudo. Mudan9as na 

organiza9ao da empresa, na legisla9ao brasileira ou no contexto dos mercados globais podem 

alterar a realidade apresentada no estudo. 
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8.1 CONCLUSOES 

Os resultados obtidos no capitulo 7 ressaltaram algumas conclusoes sobre o 

estudo realizado: 

• Os casos estudados mostraram que: o processo de nacionaliza9ao e 

multisetorial, ou seja, varios setores da empresa estao envolvidos diretamente e sao 

responsaveis pela tomada de decisao. Os setores com maior influencia sao a Engenharia e 

Compras que sao responsaveis pelo inicio do processo. 

• Como verificado nos casos estudados as analises realizadas por setores como 

Qualidade e Logistica podem detectar previamente amea9as ao processo produtivo da 

montadora. 

• Os principais motivos de nacionaliza9ao vao desde o respeito a legisla9ao 

vigente; a rentabilidade de urn novo projeto; final do ciclo de vida de urn produto na matriz; 

diminui9oes de custos logistico e do produto; condi9oes macroeconomicas favoraveis 

(criterios de custo; o cambio entre a moeda local e as moedas fortes - Euro e o D6lar). 

• Em todos os casos analisados a redu9ao de custos e o fator primordial para a 

realiza9ao de uma nacionaliza9ao. Segundo os varios autores referenciados a redu9oes de 

custos estao diretamente ligadas a manutenc;ao da competitividade de uma empresa. 

• E dada uma preferencia para a nacionaliza9ao de componentes que possuam 

alto valor de compra e alto custo logistico. Esta preferencia e explicada pelo ganho potencial 

maior dos componentes com estas caracteristicas. Sistemas como o painel de bordo e os 

assentos sao exemplos de conjunto de componentes que sao nacionalizados devido a estes 

fatores. 

• 0 grau de complexidade de urn componente pode influenciar no processo de 

nacionaliza9ao. Componentes sofisticados podem exigir maiores investimentos em tecnologia 

traduzidos em custos extras de produ9ao. 
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• A importancia relativa da montadora em rela~ao a carteira de clientes de seus 

fomecedores locais pode tomar-se fator de risco quando ocorrem momentos de crise no 

mercado. Neste momento os fomecedores podem privilegiar os clientes que representem 

maior faturamento em detrimento dos clientes menos expressivos. 

• Para casos no Brasil podemos considerar que o processo de nacionaliza<;ao 

pode gerar urn fator multiplicador de tecnologia. Nos casos estudados verificou-se a 

possibilidade de transferencia de tecnologia na nacionaliza<;ao de alguns componentes. Isto 

pode ocorrer atraves do follow sourcing onde empresas sediadas pr6ximas a matriz buscam 

parceiros locais com o objetivo de maximiza<;ao dos lucros. Este efeito pode ser benefico para 

toda a cadeia de suprimentos local, como urn todo. Esta conclusao corrobora a importancia 

dada pelo fator localiza~ao descrita dentro da bibliografia pesquisada. 

• A matriz da montadora na Europa tern urn fator de influencia que nao pode ser 

negligenciado no estudo da nacionaliza<;ao. As decisoes estrategicas relacionadas aos ciclos 

de vida dos produtos mundiais podem afetar a nacionaliza~ao. Dentro do contexto do global 

sourcing a decisao de produ<;ao de urn novo produto mundial, ou do fim de vida de urn 

produto da matriz, cuja produ~ao pode ser transferida para paises perifericos, pode-se se 

constituir em fator estrategico que favorece o surgimento de novos fomecedores locais que 

sao atraidos pelo novo mercado potencial. 

• Nos casos estudados nao se verificou urna amilise sistematica sobre a 

capacidade produtiva e logistica dos novos fomecedores. Esta pratica pode levar a serias 

consequencias na produ~ao da montadora. Em todos os casos estudados alguma interven<;ao 

foi necessaria para garantir a qualidade e a quantidade de componentes utilizaveis. Os riscos 

de retrabalho e o custo da nao qualidade podem ser fatores preocupantes e perturbantes para a 

Logistica e a Fabrica<;ao da montadora. 

• A rentabilidade financeira da nacionaliza~ao e o fator principal na tomada de 

decisao da realiza<;ao ou nao. Como nao foi realizado urn estudo sobre o metodo de calculo de 

rentabilidade financeira nao e possivel identificar os fatores que o compoem, mas comprovou

se que o custo e o fator principal na decisao de urn projeto de nacionaliza<;ao. 
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• 0 processo de nacionaliza~ao permite a prote~ao da montadora as volatilidade 

do mercado cambial, protegendo desta forma a competitividade da empresa. Conforme 

verificado no capitulo 4 onde sao descritas as fowas que orientam as estrategias globais. 

• A busca de novos fomecedores e realizada uma vez que o processo de 

nacionaliza~ao de urn determinado componente e decido. Os metodos para a busca de 

possiveis fomecedores sao: a pesquisa dentro da carteira pre-existente ou a prospec~ao do 

mercado local. 0 processo de negocia~ao entre fomecedor e montadora nao fazia parte deste 

estudo. 

• A redu~ao ou nao do pre~o de compra dos produtos nacionalizados e 

desconhecido pela Logistica. 

• A redu~ao dos custos em Logistica ocorre em todos os processos de 

nacionaliza~ao conforme verificado nos estudos de caso. Analisando-se os diagramas 

esquematicos com os fluxos logisticos vemos que a sua redu~ao acarreta redu~oes nos 

seguintes fatores: 

I. Redu~ao dos estoques de materia-prima devido a maior proximidade dos 

fomecedores locais. 

2. Maior reatividade da Logistica quando da mudan~a de mix de produ~ao devido a 

proximidade dos fomecedores locais. Este fato tambem influencia os niveis de 

estoque que podem ser mais baixos. 

3. Diminui~ao do custo de transporte devido a redu~ao dos tempos de percurso. 

4. Possibilidade de aplica~ao do metodo de transporte de coleta conhecido como Milk 

Run. A aplica~ao deste metodo otimiza os transportes e reduz os custos logisticos. 

5. Simplifica~ao das embalagens. 0 transporte maritimo de materiais exige prote~oes 

extras contra corrosao e embalagens mais elaboradas para componentes frageis que 

podem sofrer algum tipo de deforma~ao. 
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6. Diminui~ao nos custos dos fretes excepcionais quando da falta de componentes 

para a produ~ao. 

7. Diminui~ao dos riscos de perda de componentes no transporte 

8. Utiliza~oes de solu~oes logisticas para redu~ao de custos como aplica~ao de 

embalagens retomaveis, implanta~ao de fomecedores no parque da montadora que 

entregam produtos de forma sincronizada com a linha de produ~ao da montadora 

(estoque zero na montadora), aumento no numero de entregas (redu~oes dos lotes 

de compra). 

9. Diminui~ao dos riscos de parada de linha e produ~ao de veiculos incompletos 

devido a problemas aduaneiros como greves. 

Estes fatores podem ser encontrados nas defini~oes da atividades da logistica 

conforme descrito por Lambert e Stock. 

• Conforme verificado na bibliografia pesquisada a logistica corresponde a cerca 

de 20% do valor agregado ao produto fmal na area automotiva. Portanto as redu~oes nos 

custos acima mencionados podem reverter-se em uma maior competitividade da empresa 

dentro do seu setor produtivo. 

• De forma geral podemos verificar que as conclusoes extraidas dos casos 

analisados corroboram com os autores pesquisados no estudo. 

• Importante salientar que 0 termo nacionaliza~ao nao e utilizado na literatura 

pesquisada. 0 termo que mais se aproxima e intemacionaliza~ao. As condi~oes 

macroeconomicas do Brasil fizeram com que o processo de intemacionaliza~ao da produ~ao 

seja refletido na gera~ao de fomecedores locais devido, principalmente, a politica cambial. 
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8.2 SUGESTOES 

Para minimizar os riscos e melhorar os resultados obtidos na nacionaliza~ao de 

componentes automotivos algumas sugestoes podem ser propostas, baseadas nos estudos de 

caso realizados. 

• Uma avalia~ao previa criteriosa dos novos fomecedores locais deveria ser 

realizada considerando pontos como a capacidade produtiva e logistica. A capacidade 

produtiva avaliaria a flexibilidade e potencialidade do novo fomecedor em atender as 

quantidades previstas com a qualidade e flexibilidade de produ~ao exigidas. A capacidade 

logistica deveria avaliaria itens como instala~ao de EDI, interpreta~ao dos pedidos enviados, 

embalagens, niveis de estoque de materia-prima e produtos acabados. Nos casos estudados 

esta a~ao nao era feita de forma sistematica. 

• A ado~ao de equipes de trabalho multisetoriais, durante todo o processo, pode 

ser urn fator de elevada contribui~ao na implanta~ao eficaz de novos componentes de origem 

nacional. 

• Hoje o processo de nacionaliza~ao ocorre quando a montadora, devido a varias 

razoes, decide executa-lo. A cria~ao de urn portal Web com consulta livre contendo todas as 

pe~as ainda nao nacionalizadas e algumas de suas caracteristicas, alem dos pn5-requisitos para 

fomecimento poderia ser uma forma de incentivar a entrada de novos fomecedores na cadeia 

de fomecimento da montadora, acelerando, desta maneira, o processo de nacionaliza~ao. 

• Uma vez detectado que urn processo de nacionaliza~ao coloca em risco a 

produ~ao devido a fatores de qualidade, logistica, falta de capacidade produtiva deveria existir 

urn plano de contingencia que pudesse informar todos os departamentos envolvidos de forma 

rapida e uniforme (a mesma informa~ao para todos). Desta forma a resolu~ao de problemas 

seria padronizada e eficaz. Nos casos estudados foram verificadas a~oes pontuais que 

aparentemente nao possuiam urn padrao. 
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• Na ocorrencia de urn processo de nacionaliza~ao a montadora deveria ser 

verificar se a cadeia de suprimentos do fomecedor nao esti diretamente ligada a importa~ao 

de pe~as. Isto poderia diminuir os ganhos do processo de nacionaliza~ao, pois o segundo elo 

da cadeia de suprimentos da montadora passaria a perceber os efeitos indesejados da 

importa~ao de pe~as. 

87 



REFERENCIAS 

ANDRE, M. E. D. A de. Etnografia na pratica escolar. Campinas. Papirus, 1995. 

ANF A VEA. Anuario Estatistico da Industria Automobilistica Brasileira. Disponivel em: 
<http://www.anfavea.eom.br/>. Acesso em: 04 mai. 2004, 22:51 (ultimo acesso ). 

ASSOCIA<;AO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR 6023: informa9ao e 
documenta9ao: cita9oes em documentos: apresenta9ao. Rio de Janeiro, 2002. 

ASSOCIA<;AO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR 10520: informa9ao e 
documenta9ao: referencias: elabora9ao. Rio de Janeiro, 2002. 

ASSOCIA<;AO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR 14724: informa9ao e 
documenta9ao: trabalhos academicos: apresenta9ao. Rio de Janeiro, 2002. 

BALLOU, R. H. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos: Planejamento, Organiza~io 
e Logistica Empresarial. Porto Alegre. Bookman, 2001. 

CHIZZOTTI, A. Pesquisa nas Ciencias Humanas e Sociais. Sao Paulo. Cortez, 1991. 

Decreto lei n° 2072 de 14 de novembro de 1996. Disponivel em: 
<http_:/Lwww.planalto_.go~.br/>. Acesso em: 04 mai. 2004, 20:32 (ultimo acesso ). 

DORNIER, P. et al. Logistica e Opera~oes Globais (Textos e Casos). Sao Paulo. Editora 
Atlas S.A., 2000. 

GIL, N.C. Metodos e tecnicas da pesquisa social. Sao Paulo. Atlas, 1994. 

GODOY, A. S. Introdu~io a pesquisa qualitativa e suas possibilidades. Revista de 
Administra~io de Empresas. Sao Paulo. mar./abr. 1995a, p.20-29, v.35, n.2. 

GODOY, A. S. Pesquisa qualitativa: tipos fundamentais. Revista de Administra~io de 
Empresas. Sao Paulo. maio/jun. 1995b. p. 20-29, v.35, n.3. 

88 



INFORMATIVO INTERNO DA MONT ADORA. n. 12, Mar9o 2004, p. 10-11. 

HARRISON, A.; VAN HOEK R. Estrategia e Gerenciamento de Logistica. Sao Paulo. 
Editora Futura, 2003. 

LAMBERT D. M.; STOCK J.R. Strategic Logistics Management .. McGraw Hill, 1992. 

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Tecnicas de Pesquisa. Sao Paulo. Atlas, 1996. 

MARTINS, G. de A. Metodologias convencionais e nao convencionais e a pesquisa em 
administra~ao. Caderno de Pesquisa em Administra~ao Programa de Pos-gradua~ao em 
Administra~ao. Sao Paulo. FEAIUSP,jan. 1995, p.2-6. 

PORTER, M. E. Vantagem Competitiva : Criando e sustentando um desempenho 
superior. Rio de Janeiro. Editora Campus, 1990. 

SARTI, F. Estudo da Competitividade de Cadeias Integradas no Brasil : Impactos das 
zonas de livre comercio. Cadeia : Automobilistica. UNICAMP-IE-NET, MDIC, MCT, 
FINEP. Campinas. 2002 .• Disponivel em: <http://www.desenvolvimento.:gov.br/>. Acesso 
em: 04 mai. 2004, 23:18 (ultimo acesso). 

SELLTIZ, C.; et.al. Metodos de Pesquisa nas Rela~oes Sociais. (Trad. de Dante de 
Moreira Leite). Sao Paulo. Editora Pedag6gica e Universitciria, 197 4. 

SLACK, N. et al. Administra~ao da Produ~ao. Sao Paulo. Editora Atlas S.A., 2002. 

STRAUSS, A.; CORBIN, J. Basics of qualitative research - grounded theory procedures 
and techniques. Newbury Park. Sage, 1990. 

TRIVI:N"OS, A. Introdu~ao a pesquisa em ciencias sociais. A pesquisa qualitativa em 
educa~ao. Sao Paulo. Atlas, 1987. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA. Sistema de Bibliotecas. Normas para 
apresenta~ao de documentos cientificos. Curitiba: Editora da UFPR, 2000 

89 



WRIGHT, J., Tradu~ao: RATLO, M. C. Repensando o Futuro. Sao Paulo. Makron Books, 
1998. 

YIN, R. K. Case study research- desing and methods. Sage publications, 1994. (Applied 
social Research Methods Series - Vol. 5). 

90 



APENDICEA 

GLOSSARIO DE TERMOS TECNICOS 

Aprovisionamento: Metodo pelo qual e conhecido, na montadora estudada, o processo de 

pedido e manuten~ao de estoques de materia-prima na planta. 

Centro de Consolida~ao Logistica: local onde as entregas de varios fomecedores distintos 

sao agrupados e enviados em cargas exclusivas a seu destino final. 

Centro CKD: armazem central onde sao expedidas pe~as atraves do metodo conhecido como 

CKD (Completely Knocked Down). Este metodo permite que os clientes fa~am encomendas 

de pe<;as na quantidade exata necessaria 

Follow Sourcing: politica onde empresas procuram parcenas ou implantam-se nas 

proximidades da sua fonte consumidora, diminuindo desta forma, as distancias de 

fomecimento. 

Milk Run: metodo logfstico no qual as encomendas de varios fomecedores sao coletadas em 

por urn unico circuito de transporte. Ex. Urn caminhao coleta os pedidos de 10 fomecedores 

diferentes e entrega todos estes diretamente no cliente. Este metodo minimiza os controles de 

transporte. 

Newcomers: designa~ao dada as empresas entrantes em urn determinado segmento de 

mercado. 

Pay Back: eo tempo de retorno, ou seja, quanto tempo urn investimento leva para que sua 

redu~ao de custo seja equivalente ao montante investido. 

Setup: e o tempo utilizado para a prepara~ao de uma maquina ou equipamento para que o 

mesmo possa ser capaz de iniciar a produ~ao. 
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