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1 INTRODUCAO 

As exigencias impostas pelo mercado consumidor e pelo acirramento da 

conoorreooa, tevaram as empresas a criar estrategias de gestao da quafidade que 

vao alem dos limites da organizaQ8o. Nao basta mais as organizac;oes serem 

eficientes em seus processes, e preciso contar com fomecedores que acompanhem 

as novas necessidades estabelecidas, pois cada vez mais as empresas estao 

aumentando o numero de servic;os e materiais adquiridos extemamente. 

0 resultado disso e o aumento expressive das rela¢es entre a empresa 

compradora e seus fomecedores diretos e indiretos. Assim, urn gerenciamento 

eficaz da qualidade dos fomecedores toma-se imprescindfvel para administrar urn 

numero cada vez maior de interfaces no relacionamento, de modo a assegurar o 

produto e o servic;o no prazo correto, na qualidade adequada e com prec;os 

competitivos~ sem perder de vista a ffexibifidade necessaria para atender aumentos 

nos volumes ou ate mesmo pedidos urgentes; muitas vezes impastos por 

contingencias do mercado. 

Com base nisso, o trabalho que se segue tern como principal objetivo elaborar 

uma analise critica do sistema de gestao da qualidade dos fomecedores de uma 

empresa metalurgica de fabricac;ao de autopec;as, propondo a¢es de melhorias e 

a¢es corretivas necessarias para toma-lo eficiente para o desenvolvimento da 

qualidade na rede de fomecedores da empresa. 

A empresa pesquisada esta sediada na cidade de Curitiba - PR e atua no 

mercado automobiHstico a 11 anos, fomecendo servic;os de usinagem e montagem 

de componentes para as principais montadoras do Brasil. Os neg6cios sao, na sua 

totalidade, direcionados para vendas diretas as montadoras de vefculos, sem 
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atuac;ao no mercado de reposic;ao de autopec;as. Entre seus principais clientes estao 

a Volkswagen do Brasil, General Motors, Peugeot/Citroen, Visteon e Kayo. 

A empresa possui urn sistema de gerenciamento da qualidade certificado na 

norma fSOITS 16949, no qual encontra-se o sistema de gestao da quafidade dos 

fomecedores. 

A principal motivac;ao para a elaborac;ao do trabalho esta no fato do 

crescimento do numero de fomecedores diretos ocorridos nos uttimos tres anos, e a 

necessidade eminente de ajustes do sistema em andamento para suportar os novos 

neg6cios. 0 crescimento da quantidade de materiais comprados esta associado a 

urn novo cenario estabelecido, pais originalmente a empresa era suprida pelos 

pr6prios clientes, em processo conhecido como consignac;ao. 

1.1 A PESQUISA 

A pesquisa tern a proposta de avaliar o estagio atual da organizac;ao no que 

se refere a gestao da qualidade dos fomecedores e propor ajustes no sistema em 

andamento, de modo a ofertar altemativas para a correc;ao de pontos que nao 

atendem as necessidades, e identificar oportunidades de methorias para toma-lo 

mais eficiente e capaz de suportar o crescimento dos neg6cios. 

A empresa pesquisada tern definido o escopo da atividade de gestao de 

fomecedores e os responsaveis com autoridade compativel, particularmente no que 

diz respeito a definic;ao e alterac;ao da base de fornecedores, monitorac;ao e 

desenvolvimento dos fornecedores de servic;os e materiais. A responsabilidade pela 

gestao de fomecedores esta dividida entre as areas da qualidade e compras, sendo 

que a integrac;ao das atividades esta prevista no processo de aquisic;ao do Manual 
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da Qualidade. 

Para atingir os objetivos propostos neste trabalho optou-se pela pesquisa 

qualitativa dos procedimentos existentes, utilizando para isso o metoda de analise 

crftica do sistema, com objetivo de captar com a maier fidelidade possfvel as 

perce~6es das pessoas da organizag~o pesquisada que vivenciam o processo na 

retina diaria. 

1.2 PROBLEMA 

No inicio das suas atividades, a empresa pesquisada caracterizava-se como 

uma prestadora de servigos de usinagem mecanica, sendo que o desenvoMmento 

do produto, desenvolvimento dos fomecedores e a aquisit;ao de materiais eram 

atribuic;ao dos clientes; cabendo aos mesmos a responsabilidade de garantir os 

estoques e a qualidade necessaria para o born andamento da produyao. Trata-se de 

uma modalidade comercial chamada de consignac;ao dos materiais. 

Essa forma de trabalho acarretou em uma deficiencia da organizayao na 

administrayao dos recursos materiais, pois como a responsabilidade pela gestae dos 

fomecedores era dos clientes, os esforyos estavam concentrados no processo de 

fabricayao, cabendo a mesma somente a responsabifidade pefas inspeyaes de 

recebimento dos materiais recebidos. 

Entretanto, frente ao crescimento da sua carteira de clientes, novas neg6cios 

passaram a exigir a compra de materiais e, conseqOentemente, a gestae dos 

fomecedores. Vale salientar que a empresa ainda atua como prestadora de serviyos no 

seu escopo original em alguns segmentos, porem, ha neg6cios importantes que 

requerem a compra da materia prima. 
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A proposta do trabalho e de oferecer uma visao estrategica de reformulac;Bo das 

atividades de gestao da qualidade dos fomecedores, corrigindo desta forma as 

deficiencias existentes no sistema em andamento; pois os altos custos dos estoques e 

circutantes exigem a redt«;Bo dos tempos de estoque e com isso, a necessidade de 

fomecedores confiaveis. 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

1.3.1 Objetivo Geral 

No contexto apresentado, o objetivo primordiaf deste trabafho e reconhecer o 

estagio atual do sistema de gestao da qualidade do fomecedor existente na empresa 

pesquisada, e levantar as oportunidades de melhorias existentes. 

1.3.2 Objetivos Especificos 

a) Reconhecer o estagio atual do sistema de gestao da qualidade do 

fomecedor: 

• Criterios e metodos para a avaliac;Bo inicial de fomecedores; 

• Criterios metodos para o controle de fomecedores: auditorias, auto 

avalia<;()es e monitoramento do desempenho; 

• Programas de qualificac;ao de fomecedores; 

• Definic;ao e gestao de indicadores de desempenho de fomecedores; 

• 0 planejamento da qualidade e a cadeia de eventos deste o fomecedor 

ao cliente; 
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• Estabelecimento de parcerias e o processo de melhoria continua 

conjunto. 

b) Avaliar a conformidade do sistema de gestao da qualidade dos 

fomecedores existente com a Norma ISOffS 16949; 

c) Levantar as principais deficiencias do sistema existente na empresa 

pesquisada, a partir da visao dos participantes diretos e indiretos, incluindo os 

fomecedores; 

d) Propor as a<;oes corretivas pertinentes. 

1.4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Para atingir os objetivos propostos optou-se pela pesquisa qualitativa em uma 

amostra de usuaries do sistema existente, atraves do metoda de analise critica do 

sistema, objetivando captar com a maior fidelidade possivel as percep<;oes de 

pessoas que vivenciam os procedimentos existentes, nas retinas da empresa. 

Dados primaries: observa<;ao direta; observa<;ao participante, entrevistas nao 

estruturadas e semi-estruturadas com os envolvidos nos processes; 

Dados secundarios: foram obtidos dos documentos intemos da empresa e dos 

retat6nos intemos de imptanta<;ao do modelo anaHsado. Os dados foram utilizados 

para a descri<;ao e avalia<;ao predominantem.ente qualitativa do modelo de gestao 

adotado pela empresa. 
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2 QUAL1DADE NA CADE1A DE SUPR1MENTOS NA INDUSTRIA 

AUTOMOBIL(STICA 

A gestao da qualidade na cadeia de suprimentos na industria automobilfstica 

se apresenta como urn assunto para empresas interessadas na obtenc;ao de 

vantagens competitivas frente ao mercado consumidor. A necessidade de agilidade 

e agressividade no mercado frente ao acirramento da concorrencia, levaram as 

montadoras de autom6veis a concentrarem foco no seu principal neg6cio, deixando 

assim de produzir aquila que nao representa a atividade-fim do mesmo. Essa 

necessidade obrigou ao repasse de servic;os e produtos da organizac;ao e permitiu a 

entrada de fomecedores no negocio, dando origem ao chamado processo de 

desverticafizac;ao da montagem de autom6ve1s. 

0 aumento das relac;Oes de interdependencias nos processes de 

fomecimentos e a busca por parceiros que oferec;am qualidade, prec;os competitivos 

e soluc;Oes de logfstica, levaram as montadoras de autom6veis a investirem no 

relacionamento, desenvolvimento e capacitayao de seus fomecedores, uma vez que 

para manter-se competitiva diante de urn mercado cada vez mais exigente, precisam 

contar com o envolvimento e comprometimento dos seus fomecedores. 

A escolha da fonte de suprimentos normalmente e compreendida pela 

identificac;ao de fomecedores adequados, investigayao sistematica do fomecedor, 

decisao da escolha e definic;ao da forma de relacionamento. A avaliayao da 

capacidade de quafidade e urn dos efementos do processo de escofha da fonte 

adequada. 

Em se tratando do mercado de autom6veis, sabemos que a quatidade e urn 

elemento decisive na escolha de uma marca ou modelo e o estabelecimento de urn 
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padrao de qualidade do produto, e dependente do grau de intera<;ao que a 

montadora fabricante de autom6veis tern com seus fomecedores. 

A partir dai, verificou-se a importancia de adquirir produtos com qualidade 

assegurada e a necessidade de se desenvofver sistemas de gestao da quafidade 

dos fomecedores capazes de selecionar, desenvolver e gerir a qualidade dos 

produtos comprados; garantindo desta forma o nivel de qualidade dos autom6veis. 

Neste caso e exigido urn sistema eficaz de desenvolvimento dos fomecedores 

capaz de atender os seguintes objetivos: 

a) Aumento da seguranga funcional e da confiabilidade do produto; 

b) Redugao de custo por garantias e reparos de cortesia; 

c) Processos de desenvolvimento mais breves; 

d) lnicios de serie com numero reduzido de falhas; 

e) Melhor cumprimento de prazos; 

f) Fabricagao mais economica; 

g) Melhor qualidade na prestagao de servigos 

2.1 RELACIONAMENTO CLIENTE-FORNECEDOR 

Nao ha muitos estudos publicados a respeito do assunto, porem, ha urn 

estudo realizado por Lamming (1993) que indica que as fun<;Qes na cadeia de 

suprimentos da industria automobilisticas vern sofrendo significativas modificagoes 

vinculadas as mudangas de mercado e inovagoes tecnol6gicas. 

Cada vez mais os fomecedores da industria automobilistica assumem fungoes 

de agregagao de valor dos produtos fomecidos, que vao desde a criagao e projeto 

ate a produgao e montagem de subconjuntos e m6dulos para a fabricagao de 
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autom6veis; enquanto as montadoras assumem uma fun-gao de coordenagao e 

gerenciamento desta cadeia. 

0 modelo proposto por Lamming (1993), demonstra a redugao no crescimento 

vertical das montadoras, que focadas em sua atividade-fim, transferem algumas de 

suas atividades, incluindo desenvolvimento tecnol6gico, para seus fornecedores de 

primeiro e segundo nivel. Em urn primeiro momenta, considera-se que as atividades 

de desenvolvimento tecnol6gico sao realizadas integralmente pelas montadoras, 

sendo que em seguida, as atividades de responsabilidade tecnol6gica vao sendo 

gradativamente absorvidas pelos fornecedores de 1o nivel e, ao final, chega-se no 

quadro em que a lideranga tecnol6gica e dividida entre montadora e fornecedores de 

1 o nive1, sendo que os sub-fomecedores comegam, entao, a tambem absorver 

fungaes de desenvoMmento. 

F4gura 1 - Modefo de Lamm4ng (1993) para a mudan~ de funyOes na cade4a de supr4mentos 

Curto Pram 
-- .... - ' . . . - .. . . .· . -······. ·.-.. -.·_ ····_--._·.··.·-.········_ . · · ~~ Semnv~ Nive l I 

' ~ . -- ~~~ ·----· 

M ~,.[ ·· Praz ~ -- . e-ul.-o ... . ~- o 

Longo Prazo, 

Primrito N~l 

Re~ponsabilidade Tecnol6gica 

Montadora .....,~ Primeiro Nfvcl Segudo Nfvel 

. -
ReSJ)Ons abilidade Tecno16 gica 

Fonte: Lamming (1993) 

-Alta 

film Media 
[$~;~~::: : : ::::::J B.a.ixa 

c=J N~nhuma. 
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No que se refere ao relacionamento como urn todo, Ishikawa (1915) propoe 

dez princlpios para a relac;ao cliente-fornecedor, que apesar do Iongo tempo da 

existencia, permanecem atuais nos dias de hoje. 

Esses princlpios surgiram em 1960 em uma conferencia sobre controls de 

qualidade, e foram revisados em 1966. Sao eles: 

Prefacio: Tanto o fornecedor quanta o vendedor devem ter confianc;a mutua, 

coopera<;ao e a resofu<;ao de viver-e-deixar-viver baseada nas responsabifidades 

dos empreendimentos para o publico. Neste esplrito, ambas as partes deveriam 

praticar sinceramente os seguintes "Dez princlpios": 

Principia 1 - Tanto o fornecedor quanta o comprador sao totalmente 

responsaveis pela aplica<;ao do controls de qualidade, com entendimento mutuo e 

coopera<;ao entre seus sistemas de controls de qualidade. 

Principia 2: Tanto o fornecedor quanto o comprador devem ser independentes 

urn do outro e prezar a independencia da outra parte. 

Principia 3: 0 comprador e responsavel pelo fornecimento de informac;oes e 

exigencias claras e adequadas ao vendedor, para que o fornecedor saiba 

exatamente o que deve fabricar. 

Principia 4: Tanto o fomecedor quanta o comprador, antes de realizar 

qualquer transa<;ao, devem fechar entre si urn contrato racional com relac;ao a 

qualidade, a quantidade, ao preyo, aos prazos de entrega e ao metoda de 

pagamento. 

Principia 5: 0 fornecedor e o responsavel pela garantia da qualidade que dara 

satisfa<;ao ao comprador, e e o responsavel tambem pela submissao dos dados 

reais e indispensaveis a pedido do comprador. 
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Princfpio 6: Tanto o fomecedor quanto o comprador devem decidir 

antecipadamente sobre o metodo de avaliagao de varios itens, o qual sera admitido 

como satisfat6rio por ambas as partes. 

Principio 7: Tanto o fornecedor quanto o comprador devem estabelecer em 

seu contrato os sistemas e procedimentos atraves dos quais possam acertar 

amigavelmente as disputas sempre que ocorrer qualquer problema. 

Principio 8: Tanto o fornecedor quanto o comprador, levando em consideragao 

a posigao da outra parte, devem trocar informagaes necessarias a execugao de urn 

melhor controle de qualidade. 

Principio 9: Tanto o fornecedor quanto o comprador devem executar 

suficientemente atMdades comerciais de controfe nos pedidos, no pfanejamento da 

produgao e do inventario, nos trabalhos de escrit6rio e nos sistemas, para que sua 

relagao mantenha-se em bases satisfat6rias e amaveis. 

Principio 10: Tanto o fornecedor quanto o comprador, quando lidarem com 

transa<;Oes comerc1ais, devem sempre 1evar tota1mente em conta os interesses do 

consumidor. 

Band (1997) propoe a ideia de que a relagao cliente-fomecedor, passe 

necessaria mente por alguns estagios antes que se alcance o ideal de colaboragao. 

Estagio 1: Tanto fornecedores quanto clientes estao incertos quanto ao nivel 

de comprometimento da outra parte no esforgo de cumprir o acordo; 

Estagio 2: 0 cliente e pressionado a cumprir urn objetivo relacionado aos 

custos e o fomecedor pressionado a aumentar o votume dentro do or<;amento; 

Estagio 3: 0 cliente tenta obter o controle de pedidos e o fornecedor procura 

garantir o neg6cio devido a investimentos realizados; 
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Estagio 4: Ambos as Iadas buscam a criagao de urn novo relacionamento que 

traga beneficia mutua; 

Estagio 5: Ambas as partes devem abrir mao do interesse pessoal e 

independencia em favor da confianga, afim de se obter uma alianga; 

Estagio 6: Passa-se a discutir novas valores, tais como investimento em 

equipamentos, resof~ de probfemas e meffloria continua, para garantir a afianga 

realizada; 

Estagio 7: Cliente e fomecedor sao parceiros, obtendo margens maiores de 

fucro, quafidade assegurada, tempo de resposta e estoques menores e produgao 

flexivel. 

Observa-se que o nivel de qualidade geral tende a crescer conforme ha 

evolugao de urn estagio para outro, devido a mudanga de comportamento de cliente 

e fomecedor e ao aumento de comprometimento mutua. 

Band (1997) afirma que uma parceria com fomecedores bern sucedida deve 

atender as seguintes condigoes: 

a) 0 papel de cada parceiro e cooperative, e nao adversario; 

b) As exigencias au padraes sao cfaramente definidos e compatfveis com as 

capacidades dos fornecedores; 

c) A comunicagao e nos dais sentidos e suficientemente freqOente para 

refletir necessidades de mudanga, expectativas e praticas de neg6cios de 

ambas as organizagoes; 

d) Ambas as organizagoes compreendem que padroes de servigo de alta 

qualidade de ambos as Iadas sao mutuamente benefices; 

e) 0 computador ajuda o fornecedor a atender suas exigencias; uma 

organizagao esta a servigo da outra."". 
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Band (1997) ainda sugere algumas diretrizes a serem seguidas pelas 

empresas que desejam obter o maximo do relacionamento com seus fornecedores 

da cadeia produtiva. 

a) Analisar e atualizar os criterios para selec;ao de fornecedores; 

b) Fazer reunioes com os fornecedores para discutir o que eles estao fazendo 

e pedir sua contribuic;ao e apoio; 

c) Analisar as opinioes de todos os que entram em contato com os 

fomecedores; 

d) Desenvolver urn relat6rio de desempenho sabre os fornecedores; 

e) Desenvolver urn curso de agao claro ao concluir cada relat6rio. Definir 

quem recebe o relat6rio interna e externamente, que medidas serao tomadas 

pelo cliente e seus fornecedores como resultado do relat6rio de desempenho, 

qual e a penalidade para o mau desempenho e que niveis de desempenho 

sao aceitaveis; 

f) Comunicar-se com os fomecedores. Descobrir que barreiras dentro de sua 

empresa podem impedir voce de receber produtos e servic;os excelentes de 

seus fomecedores; 

g) Garantir a todos os fomecedores que esta e uma abordagem de parceira. 

2.2 GESTAO DE FORNECEDORES 

A industria automobilistica do Brasil passou a ser uma referencia no 

desenvotvimento de novos modetos organizacionais de retacionamento com 

fomecedores. 
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A abertura comercial imposta a partir do ano de 1990, alterou as estrategias 

das montadoras de autom6veis brasileiras na instala9ao de novas plantas. As novas 

fabricas instafadas no pafs a partir de entao, passaram a incorporar em suas 

unidades, a instala9ao de alguns de seus principais fomecedores, inovando assim as 

rela9oes organizacionais, tecnol6gicas e comerciais de ambas as partes. 

Os projetos da GM em Gravataf (RS), da Ford em Cama9ari (BA), da Audi e 

da Renault em Sao Jose dos Pinhais (PR) e da Volkswagen em Resende (RJ), sao 

exemplos de novas fabricas montadoras de autom6veis instaladas a partir desta 

nova estrategia, e que contam com seus principais fomecedores instalados dentro 

das unidades de fabrica9ao. 

Modelos como o Cons6rcio Modular e o Condomfnio de Empresas 

Fomecedoras dentro das grandes montadoras, permitem estender a cadeia 

produtiva dos fomecedores junto as finha de montagem de autom6veis. Essa 

aproxima9ao das montadoras com seus fomecedores possibilitaram vantagens 

significativas tanto no que se refere aos custos e volume de produ98o, quanto na 

qualidade de seus produtos. 

Esses fornecedores aumentaram a participa9ao na montagem dos principais 

m6dulos dos vefculos, tendo urn impacto maior no valor agregado na qualidade do 

produto final, exigindo assim maior necessidade de investimento em tecnologia e 

processo. As montadoras de autom6veis passaram a ter como estrategia definida 

com otimiza9ao e propaga9ao das suas formas de trabalho atraves da defini9ao 

seletiva de fornecedores parceiros. 

Neste contexto de desverticafiza<;ao da produ<;ao de autom6veis, as 

montadoras passaram a adotar padroes de relacionamentos de parceria com seus 
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fomecedores, onde a componente coopera!f8o assume importancia fundamental na 

relac;ao. 

lnterpretar as estratt3gias das rela¢es com os fomecedores e definir de forma 

clara as responsabilidades e atribuic;oes, passaram a ser atividades vitais para o 

born relacionamento. Com isso, ocorreram inumeras alterac;oes no relacionamento 

cliente-fomecedor que obrigaram a revisao de algumas estrategicas, como por 

exemplo: 

a) Sete<;oo e Redu<;ao da Base de Fomecedores; 

b) Desenvolvimento de Fomecedores; 

c) Utilizac;ao de Ativos Especializados; 

d) Desenvolvimento Conjunto de Produtos. 

0 outsourcing e outra pratica em que parte do conjunto de produtos e servic;os 

utilizados por uma montadora de autom6veis na realiza!f8o de sua cadeia produtiva, 

sao produzidos por urn fomecedor. A empresa compradora desenvolve a 

competencia e a infra-estrutura dos seus fomecedores, o qual passa a receber 

recursos e tecnologia para garantir o abastecimento e a qualidade dos produtos e 

servic;os negociados. 0 conceito atual de outsourcing vai alem das praticas rotuladas 

de "sub-contrata<;ao" ou "tercemza<;ao". Nete, a refa<;ao de parceria com os 

fomecedores da cadeia produtiva, transformou-se em uma decisao tipicamente 

estrategica, abrangente e de dificil reversao. Por sua vez, sub-contratac;ao ou 

terceirizac;ao tern significado apenas urn neg6cio, uma decisao operacional, mais 

restrita e relativamente de facil reversao. Vale mencionar que o outsourcing 

comec;ou com areas tidas como perifericas e agora chega a areas como manufatura, 

manutenc;ao, distribuic;ao e marketing. 
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2.3 CRITERIO PARA SELECAO DE FORNECEDORES 

Os criterios para sele~o de fomecedores variam de acordo com a atividade 

envolvida. Politica de pre<;os, niveis de qualidade, atendimento a prazos, 

atendimento a legisla<;ao ou diferencial tecnol6gico sao os principais fatores, sendo 

que a aplica<;ao de cada urn desses criterios depende em muito da atividade da 

empresa compradora. Na industria automobilistica, devido aos niveis de 

relacionamento que se aplicam atualmente, o estabelecimento de parcerias e o 

ponto de partida para a sele<;ao de fornecedores. Alguns comodatos da industria 

automobiffstica envofvem transferencia de tecnofogia, aftos investimentos, 

transferencia de maquinas entre outros, e isso toma a reta<;ao cHente-fomecedor 

mais estreita. 

Atualmente o quadro de fomecedores de uma montadora de autom6veis e 

substancialmente menor do que a tradicionalmente utilizada a 20 anos atras. Alguns 

autores da literatura especializada acreditam que os custos administrativos com o 

gerenciamento de urn grande numero de fomecedores sao maiores que os 

beneffcios. Deming (1982) sugere urn unico fornecedor para cada item comprado, 

sugerindo que isso permitira vantagens comerciais, economia de escata e controfes 

mais eficazes no relacionamento tecnico e comercial. 

Entretanto, urn unico fornecedor para o item comprado podera oferecer serios 

riscos para o suprimento da cadeia produtiva, ou ainda contribuir para o aumento da 

dependencia do comprador com refa<;ao ao fomecedor, o que consequentemente 

acarretara em desvantagens nas negocia<;oes comerciais. 
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Ishikawa (1985) alerta para a questao da garantia de suprimento, onde dais 

fornecedores poderao oferecer opgoes nos casas de contingencias necessarias para 

evitar paradas de produgao. 

0 quadro abaixo apresenta dados sabre o grupo de fornecedores da Toyota 

Motors Co. Ltd do Japao. Trata-se de urn born exemplo de uma montadora de 

autom6veis que conta com apenas 200 fomecedores e compra 300 milhoes de 

d6fares por mes. 

Tabela 1- Dados gerais sobre os fornecedores da Toyota Motors Co. Ltd segundo ltoh 

Numero de fomecedores 

Numeros de componentes 

Compras mensais 

Vafor das compras 

Fornecedores Japoneses 

Fornecedores Estrangeiros 

200 

Aproximadamente 2 bHhoes de unjdades 

150 mit especies 

300 mifhtses de d6fares por mas 

Distrito de Toyota 119 

Distrito de T6quio 56 

Distrito de Osaka 25 

EUA, Canada, Franga, Suecia, lnglaterra 
entre outros parses. 

Os principais beneflcios na redugao do numero de fomecedores estao na 

melhor gestae da qualidade e consequentemente a redugao das ocorrencias de 

falhas, redugao dos custos de operagao com menores custos fixos, ganhos de 

agilidade e qualidade no atendimento. 

Ao comprar os insumos de fomecedores extemos, a empresa compradora 

precisa avaliar e emitir julgamento sabre a capacidade de administragao do 

fornecedor, principalmente no que se refere a administragao da qualidade. lsso 

devera ser realizado de forma estruturada, atraves das auditorias administrativas e 

auditorias de quafidade. Normafmente essas auditorias sao de responsabifidade do 
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departamento de compras, com a assistencia dos departamentos de quafidade, 

engenharia de fabrica, produc;ao, contabilidade, entre outros. 

A selec;ao do fornecedor na industria automobillstica envolve caracteristicas 

com pre-selec;ao baseada em multiples criterios: prazo mais Iongo para o contrato, 

custo do fornecimento, participac;ao do fornecedor no projeto, avaliac;ao de 

desempenho e nivel de investimentos disponiveis. 

A escolha do fomecedor para o fomecimento de urn produto ou servic;o, 

depende essencialmente da questao se as exigencias para esse produto ou servic;o 

podem ser cumpridas conforme especificac;oes tecnicas estabelecidas. A 

possibilidade de cumprimento das caracteristicas importantes pode ser reconhecida 

a partir de processos especiais e procedimentos quafitativos. Devem ser 

considerados, por exemplo: 

- Analises da capacidade de processes de fabrica<;ao; 

- FMEA do desenvotvimento do processo; 

-Indices de confiabilidade; 

- Equipamentos e recursos tecnicos para a execu<;ao e ensaios; 

- Competencia tecnica exigida 

A experiencia do fornecedor com produtos equivalentes e com as exigencias 

espectfteas da industria automobiHstica, sao caracteristicas importantes a serem 

consideradas na escolha do fornecedor. 

Urn processo estruturado de sele<;ao dos fornecedores compreende 

atividades de avafia<;6es comerciais e tecnicas, que possibifitam maior acerto na 

escolha do fornecedor mais apto para urn servic;o ou produto comprado. 

0 fluxograma a seguir, sugere urn roteiro para anatise pretiminar na setec;ao 

de urn fornecedor. 



Figura 2- Fluxograma de atividades de selegao de fornecedores 

Adquirir produtos de 
fomecedor extemo 
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lniciar processo de 
desenvolvimento 

Solicitar acaes corretivas 

N 
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3 DESENVOLV1MENTO DO PRODUTO E DO FORNECEOOR 

Ap6s a escolha do fornecedor adequado, a empresa compradora deve iniciar 

o processo de desenvolvimento do mesmo, com a realizac;ao de atividades que se 

iniciam com o desenvolvimento do projeto e vao ate a fabrica<;ao de amostras iniciais 

do produto; devidamente fabricadas e aprovadas no processo de fabrica<;ao 

definitive. A partir dat, inicia-se a produ<;OO em serie e o intcio dos fomecimentos 

estabelecidos. 

0 desenvolvimento do fornecedor e do produto e realizado cumprindo se uma 

metodologia de quatro fases distintas: analise critica e desenvolvimento do produto, 

projeto e desenvolvimento do processo de fabricac;ao, validac;ao do produto e 

validac;ao do processo de fabricac;ao. 

As atMdades sao desenvoMdas em conjunto com o fomecedor e orientadas 

por ferramentas de ptanejamento da quatidade. Colaborac;ao interdisciptinar e ac;oes 

consequentes em todos os estagios da formac;ao do produto e do processo de 

fabricac;ao, sao condi<;Oes necessarias para a realiza<;ao de todas as exigemcias 

relativas ao inicio da serie de urn produto em desenvolvimento, e a fim de se 

trabathar a methoria continua, recomenda-se o gerenciamento das atividades 

atraves do ciclo PDCA. 

3.1 CICLO P .D.C.A. 
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0 ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Action) e urn metoda gerencial de tomada de 

decisoes para garantir que os objetivos determinados sejam alcanc;ados. Atraves do 

cicto PDCA e possivet estabetecer a estrategia de methoria continua, que ao tongo 

do tempo proporcionara vantagens no processo de desenvolvimento do fornecedor e 

do produto. Trata-se de uma ferramenta gerencial estruturada para controlar e atingir 

os resultados planejados; composto das etapas a seguir: 

- Planejamento (plan) 

Planejamento dos objetivos e do metoda para alcanc;ar esses objetivos, assim 

como a previsao dos recursos necessaries. 

- Execu~io (do) 

Trata-se da etapa de execuc;ao das tarefas determinadas na etapa de 

planejamento, considerando os metodos estabelecidos. 

- Checagem e contro1e {check) 

Etapa de verfficac;Bo dos resultados alcanc;ados e de comparac;Bo com os 

resultados planejados. E recomendado analisar de forma crltica os resultados 

alcanc;ados, considerando se a execuc;ao foi realizada conforme planejado e se os 

controles correspondem aos objetivos estabelecidos. 

- A~io Corretiva (action) 

Etapa de atuac;ao no processo dos resultados alcanc;ados, considerando o 

padrao estabelecido. As ac;oes deverao ser corretivas para casas de resultados 

abaixo do ptanejado e methoria dos resuttados dentro ou acima do ptanejado. 

Figura 2- Diagrama do ciclo P.D.C.A 



To.~r a~o 
corroCiva no 
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3.2 DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO 
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No inicio do desenvolvimento do produto, devem ser conhecidas todas as 

exigencias dos clientes, especificayoes tecnicas, tendencias de mercado, normas 

tecnicas e legislayao pertinente, para que com isso o fornecedor desenvolva o 

planejamento das tarefas necessarias, providas de metas e de prazos viaveis. 

Analise crftica do projeto, dos desenhos, das especificayoes tecnicas ou 

amostras do produto a ser fabricado, sao atividades necessarias para o 

conhecimento preciso do produto e extremamente importante para a elaborayao do 

programa como urn todo. 0 Benchmark do produto e realizado para verificar se 

existe produto similar ou processo similar. 

Muttas vezes as exigencias para urn produto estao acima das exigencias dos 

c1ientes, devendo assim ser detalhadas, ana1isadas e especificadas pelo fomecedor; 

que em muitos casos, sao os especialistas na fabricayao do produto, A partir da 

visao global de todas as exigencias, poderao ser necessarias modificayoes durante 

o desenvolvimento do produto. 0 desenvolvimento do produto se da em quatro 

estagios basicos: desenvolvimento de conceitos, prot6tipos de engenharia, ensaios 

e avaliayoes de funcionamento e qualificagao do produto. 
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0 manual de planejamento e controle da qualidade do produto (APQP) do 

conjunto de normas QS 9000, e uma ferramenta que dispoe de uma estrutura que 

podera ser uma referencia para a estruturac;ao e gerenciamento do processo de 

desenvoMmento de produto. Este manuaf resume urn conjunto de preocup~aes, 

tecnicas e urn modelo suficientemente detalhado para orientar o gerenciamento do 

desenvolvimento do produto. 

Com base nas informac;oes obtidas, elabora-se urn fluxo preliminar de 

processo e o cronograma do programa de desenvolvimento do produto. 

3.3 PLANEJAMENTO DA QUALIDADE 

0 planejamento da qualidade e uma parte da atividade de desenvolvimento do 

produto, onde o comprador e o fomecedor devem estabelecer os objetivos da 

qualidade e o desenvolvimento dos meios para realizar esses objetivos. No 

planejamento da Qualidade o fomecedor deve enunciar as praticas, os meios e a 

sequencia das atividades vottadas para a quatidade, particutares ao produto em 

desenvolvimento. 

0 principal foco no planejamento da qualidade e a identifica<;ao dos riscos de 

ocorrencias de falhas desconhecidos e percebidos por ocasiao do desenvolvimento 

do produto. Nao se trata aqui de riscos conhecidos e identificados pelo hist6rico de 

fabricac;ao, pais esses, o fomecedor como especialista na fabrica<;ao do produto, 

tern a obriga<;ao de preve-los e elimina-los. 

0 foco principal do planejamento da qualidade deve ser os riscos inerentes ao 

projeto em si, quanta aos: 

a) Aspectos inovadores e, portanto nao conhecidos do produto; 
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b) Aspectos inovadores e, portanto nao conhecidos do processo de 

fabrica~ao; 

c) Aspectos inovadores do caderno de especifica~oes ou dos testes previstos 

nas exigencias do cliente; 

d) Riscos especificos ligados ao projeto; 

e) Oefettos constatados por ocasiao das avati~6es do produto, quando na 

fase de desenvolvimento. 

Para cada urn dos riscos identificados, o fornecedor deve indicar no 

planejamento da qualidade as a~oes corretivas e preventivas pertinentes para a 

corre~ao, elimina~ao ou preven~ao dos riscos. 

0 planejamento da Qualidade deve estabelecer: 

a) As tarefas de dominio dos riscos existentes; 

b) 0 treinamento do pessoal quando for especifico as inova~oes do produto; 

c) Os pianos de aQ(les correspondendo as aQ(les nao dominadas pelo 

fornecedor. 

0 planejamento da qualidade devera ser em seguida acompanhado por 

ocasiao das revisoes regulares de projeto entre o fornecedor e o comprador; tais 

revts6es permmrao verfficar a progressao das a<;6es propostas pefo fomecedor e 

assegurar sua eficacia. 

3.4 DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE FABRICACAO 

Uma vez determinado o planejamento do desenvolvimento do produto, a 

proxima etapa e planejar o desenvolvimento do processo de fabrica~ao. Esta e a 

atividade que devera fornecer as areas de produ~o, os meios industriais para a 
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fabricac;ao em serie do produto final dentro das especificac;oes e necessidades 

estabefecidas no desenvoMmento do pro<futo. Trata-se de uma atividade de 

engenharia de fabrica que acontece de forma simultanea com o desenvolvimento do 

produto. 

0 principal objetivo do planejamento do processo e selecionar e definir, em 

detalhes, as etapas de fabrica<;ao de urn produto. Oeste modo, as especificac;oes do 

produto, resultantes das atividades de projeto, sao transformadas em informac;oes 

de processo de manufatura com os tempos e locais de trabalho. 

Resumidamente pode-se dizer que o planejamento do processo de fabricac;ao 

e o elo de ligac;ao entre o projeto e a fabricac;ao de fato, gerando informac;oes que 

podem ser aproveitadas por varios setores da empresas. 

Na fase de pfanejamento e reatizac;ao do processo de fabncac;8o o fomecedor 

devera prever todos os recursos necessaries para garantir a qualidade do produto 

na fabricac;ao em serie, considerando a prevenc;ao e eliminac;ao de defeitos, refugos, 

retrabalhos, redu<;ao dos erros da mao de obra, minimiza<;ao dos custos de 

produ<;ao e eliminac;ao de esforc;os inuteis. 

Ao final dos trabalhos de desenvolvimento do processo o fornecedor devera 

definir clara mente os seguintes aspectos: 

Padroes de embalagem; 

- Analise crftica do sistema de qualidade do produto e do processo; 

- Fluxograma do processo de fabricac;ao; 

- layout das instatac;oas~ 

- Matriz de caracterfsticas crfticas e significativas do produto; 

FMEA do processo de fabrica<;ao; 

Pianos de controle do produto; 
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Pianos de analise dos sistemas de medigao; 

Estudo da Capabilidade do Processo; 

- Organograma funcionat do processo de fabrica~ao. 

3.5 ANALISE DE MODO E EFEITOS DE FALHAS- FMEA 
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A Anafise de Modo e Efettos de Fafhas, conheckfa como FMEA (Faifure Mode 

and Effect Analysis), e uma ferramenta desenvolvida pela NASA no projeto Apolo em 

meados dos anos 60, com o objetivo de analisar, prever e evitar potenciais falhas no 

projeto do produto ou do processo de fabricac;ao, antes do infcio dos trabalhos de 

produgao. 

Trata-se de urn metoda orientado para o trabalho em equipe que tern o 

objetivo de minimizar os riscos dos processes de desenvolvimento e planejamento 

do produto e do processo de fabricagao. Podemos citar que, com a elaborac;ao do 

FMEA, e possivel diminuir os riscos do produto ou processo falhar, ou seja, estamos 

buscando aumentar a confiabilidade do processo e produto. 

Esta metodofogia pode ser apficada tanto no desenvoMmento do projeto do 

produto como do processo, sendo que as realizac;oes das analises sao as mesmas, 

diferenciando-se apenas quanta aos objetivos. 

0 FMEA de produto considera as falhas que poderao ocorrer com o produto 

dentro das especificac;Oes do projeto. E comumente denominada tambem de FMEA 

de projeto. 

0 FMEA de processo considera as falhas no planejamento e execuc;ao do 

processo, au seja, o objetivo desta analise e evitar falhas do processo, tendo como 
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base as nao conformidades do produto com as especifica¢es determinadas no 

desenvolvimento do projeto. 

E importante mencionar que o FMEA e uma ferramenta de prevenc;ao e como 

tal, depende da capacidade das pessoas em tentar prever todos os modos de falhas, 

seus efeitos e causas que estao vincutadas ao processo de desenvotvimento. 

As normas das industrias automobiHsticas determinam o FMEA como urn dos 

documentos necessaries para urn fomecedor submeter uma pec;a ou produto a 

aprovac;ao da montadora de automoveis. 

3.6 APROVACAO DO PRODUTO E PROCESSO DE FABRICACAO 

Esta e a fase que podemos chamar de realizac;ao do desenvolvimento do 

produto e do processo de fabricac;ao; onde todas as tarefas definidas no 

planejamento deverao ser executadas e qualificadas antes do inicio de produc;ao em 

serie. Trata-se da ultima fase do desenvolvimento, onde todos OS pontos tratados 

nas fases de planejamento deverao estar concluidos e prontos para serem 

devidamente aprovados. 

E importante ressaltar que a qualificac;ao do produto conforme as 

especificac;oes e exigencias estabelecidas no projeto, e realizada na fase de 

desenvotvimento do produto e e de responsabifidade da engenharia de produto, que 

atraves de metodologia propria, como prototipagem e ensaios de engenharia, aprova 

e qualifica o produto ao final do seu desenvolvimento. Nesta etapa do programa, a 

qualificac;ao do produto refere-se a aprovac;ao do mesmo quando fabricado no 

processo de fabricac;ao definitive, ou seja, trata-se de uma atividade de verificac;ao 
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da capacidade do processo de fabrica98o de produzir e garantir as caracteristicas do 

produto conforme especfficado no projeto. 

E sugerido que os procedimentos de aprovac;ao de produto e processo de 

fabricac;ao sejam orientados pela metodologia do PAPP (Processo de Aprova98o de 

Pec;a de Produc;ao). 0 PAPP e urn processo estruturado de aprovac;ao de pec;as 

antes do inicio de produc;ao em serie, que visa determinar todos os registros de 

projetos de engenharia e requisites de especifica<;Qes, bern como avaliar se estes 

requisites foram devidamente entendidos pelo fomecedor, e ainda, se o processo de 

fabricac;ao tern o potencial para produzir produtos que atendam essas 

especificac;oes. 

As atividades envolvidas na qualificac;ao do produto e do processo de 

fabncac;ao antes do 1nfdo de produc;ao em sene, compreendem o pfanejamento e 

execuc;ao de todos as necessidades na preparac;ao do processo de fabricac;ao e a 

produc;ao de lotes do produto para aprovac;ao final. 

Podemos listar as seguintes atividades: 

- Organizac;ao da produ98o e planejamento dos fluxes da produc;ao; 

- Capacidade de produc;ao; 

- Capabilidade do processo; 

- Controle do produto nao conforme; 

Planejamento de ferramentas; 

- Planejamento da manutenc;ao; 

- Anaf1se do sistema de med1c;ao: 

- Pianos de controles e inspec;oes 

- Aprovac;ao das amostras iniciais 



28 

Em urn primeiro momenta o fornecedor e o responsavel pela qualificac;ao do 

produto e do processo de fabricac;ao, porem, ap6s a validac;ao do fomecedor, o 

cliente deve executar as verificac;oes de confirmac;ao dos resultados declarados pelo 

fornecedor, atraves das auditorias do produto e do processo de fabricac;ao. 

A auditoria do processo deve ser realizada em um evento devidamente 

programado com o fomecedor, atraves do quaf o auditor responsavef podera 

confirmar ou nao os resultados apresentados. Nesta etapa, o processo de fabricayao 

devera produzir lotes pilotos em serie, nas condiyaes e locais de produc;ao 

definitivos; ferramentais, calibradores, processes, materiais e operadores que 

representem em fidelidade a real condic;ao de produc;ao. 

Ao final da produc;ao piloto e avaliado as falhas do processo de fabricayao e 

tomam-se as medidas pertinentes para elimina-las. Estas falhas sao comparadas 

com aquelas previstas no FMEA de processo e e avaliada a eficacia das ac;oes 

corretivas derivadas desta analise, gerando novas indices de risco. Ao final deste 

esforc;o o processo e homologado em reuniao com toda a equipe. 

Ao final, execut&-se as exames do produto acabado em peyas chamadas 

como amostras iniciais. 

Com base nos resultados e com o conhecimento das possfveis fathas 

levantadas durante a avaliac;ao do produto, o FMEA do produto e finalizado e o 

produto e homologado. Na homologac;ao verifica-se o cumprimento das diretrizes do 

produto por meia de reiJniaes de avati~ cam as equipes envolvidas no seu 

desenvolvimento. 

Os resultados dos ensaios e verificac;oes das amostras iniciais sao as bases 

decisivas para a aprovac;ao ou nao do produto e do processo de fabricac;ao. Quando 

os objetivos nao sao alcanc;ados, ayaes corretivas devem ser estipuladas. 
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0 fornecedor deve assegurar a capacidade dos meios de medigao e de 

ensaios, em avaliar e aprovar os produtos acabados, e para isso, deve ser realizado 

os estudos de analise dos sistemas de medigao. 

Ao final dos trabalhos, deverao ser estabelecidas as caracteristicas do produto 

que deverao ser acompanhadas por metodos estatisticos. Estes metodos sao 

empregados para se obter, organizar, analisar e apresentar dados de valores 

funckmais e toferancias reais do produto, com o objetivo de se determinar a 

dispersao do processo de fabrica~o com rela~o a tolerancia de desenho e, por 

outro lade, para apurar a posigao centralizada do processo dentro da tolerancia. 

4 PRODUCAO EM SERlE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE 

Uma vez concluldo os trabalhos de aprovagao do produto e do processo de 

fabricagao, inicia-se a produgao em serie; sendo que nesta fase, considera-se 

encerradas as pendencias e a<;Qes corretivas relativas ao programa de 

desenvolvimento. 

Torna-se obrigat6rio para a produgao em serie, a manutengao de todas as 

medidas tratadas e aprovadas durante a fase de desenvolvimento. 

Alem dos aspectos tecnicos envolvidos no desenvolvimento do produto e- do 

processo de fabricagao, e fundamental a definigao da forma de gestao da quafidade 

do produto em serie, bern como a defini~ao da forma de retacionamento tecnico 

entre o fornecedor e o cliente. 

0 fornecedor deve propor solugoes para as necessidades do cliente de modo 

a assegurar o atendimento as suas expectativas e satisfagao. 
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Urn dos conceitos basicos da gestao da qualidade e a adequaQ8o ao uso; esta 

no~o rege boa parte de todas as tecnicas subsequentes usadas para gerir a 

quafidade. Adequa<;ao para o uso e simpfesmente o grau em que o produto, 

conforme fo1 desenvolvido-, atendera aos prop6sitos do cliente. 

Crosby (1986) define que qualidade significa cumprir com os requisites do 

cliente; e para atingir este prop6sito, torna-se necessaria contar com tecnicas e 

ferramentas que possibilitem identificar, em urn primeiro momenta, quais sao os 

requisites desejados pelos clientes e em seguida, medir e monitorar como atende 

esses requisites. 

Diante disso, torna-se importante o estabelecimento de ferramentas de gestao 

da qualidade, que definam: 

- Metas e indicadores de desempenho da qualidade~ 

- Metodos de melhoria continua; 

- Metodos de solu<;ao de problemas; 

- Auditorias de processo. 

Urn ponto importante a ser considerado e o direcionamento das ac;oes no 

processo de fabricac;ao para a melhoria continua da qualidade. 

A melhoria continua da qualidade e urn processo utilizado para o 

aperfeic;oamento dos processes de fabricac;ao e das pessoas envolvidas nas 

atividades envolvidas, alem de possibilitar o crescimento da satisfaQ8o dos clientes e 

conseqOente elevaQ8o dos lucros e a participaQ8o no mercado. 

A melhoria continua da quafidade deve ser obtida atraves de urn trabalhc 

continuo orientado peto cido PDCA, buscando a eUmina<;ao das causas de 

problemas e implantayao de solu<;oes. 

Juran (1995) escreveu que a administraQ8o do processo de fabricac;ao, no 
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que se refere a quatidade, e orientada par tr~s processos djferentes que se inter

relacionam. 

Esses processos conhecidos como Trilogia de Juran sao: 

- Planejamento da qualidade 

- Controfe da quatidade 

- Aperfeig:oamento da quaHdade ou melhoria contfnua. 

4.1 METAS E INDICADORES DE DESEMPENHO DA QUALIDADE 

Os indicadores dos processos de fabricag:So tern a finalidade de demonstrar 

os numeros do mesmo e indicar qual e a meta a ser alcang:ada, ou seja, e uma 

demonstrayao grafica de como o processo de fabricayao situa-se diante do objetivo 

estabelecido. 

A definic;ao do conjunto de indicadores que deverao medir o desempenho do 

processo de fabricac;ao e estabelecido junto ao cliente, pois e ele quem deve 

determinar quais sao os objetivos para avaliar os produtos ou servic;os que 

comprarao. As equipes responsaveis pelos processos devem promover as 

discussoes com os cHentes e determinar quais indicadores que corresponderao as 

necessidades dos clientes. 

Os indicadores de desempenho sao utilizados para medir a eficacia e a 

eficiencia do processo de fabricac;ao. A eficacia refere-se ao cumprimento de 

objetivos e metas; quanto maior for a capacidade do processo de fabricag:So de 

cumprir os objetivos para quais foi desenvolvido, maior sera sua eficacia. 

A eficiencia refere-se ao uso dos recursos disponfveis pelo processo de 

fabricac;ao, bern como sua otimizag:So por meio dos metodos, tecnicas e normas, 
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visando o menor esforc;o e o menor custo de fabrica9ao. 

A eficacia pode ser melhor compreendida com os indicadores de qualidade, 

sendo que a eficiencia, com indicadores de produtividade: 

- lndicadores da qualidade para medir a eficacia: sao indicadores que 

medem o resultado da quaHdade no processo de fabrica~; refugos, retrabalhos e 

recfama<;oas dos cfientes sao os indicadores de quafidade habftuafmente utifizados. 

Um outro tipo de indicador de qualidade que esta tigado diretamente ao processo de 

fabricayao e a satisfa9ao dos clientes. 

- lndicadores de produtividade para medir a eficiencia: sao indicadores 

que demonstram como recursos disponlveis sao utilizados no atingimento dos 

objetivos determinados; volume de produ«fao, disponiblidade de maquinas, 

atendimento aos_ programas de pr~o SaO OS indicadores_ de produtividade 

habitualmente utilizados. 

Os indicadores de desempenho dos processos devem ser determinados, 

medidos e revisados periodicamente com o objetivo de identificar posslveis desvios. 

Os indicadores de desempenho do processo de fabricayao devem refletir as 

necessidades dos cfientes, de modo a assegurar. 

- A quantifica~o etas necessidades e expectativas dos ctientes; 

- A determinayao correta de quais etapas do processo que atendem 

as necessidades dos clientes; 

A determina~ao de objetivos para cada processo que contemptam 

as necessidades dos clientes. 

4.2 METODOS DE MELHORIA CONTiNUA 
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A gestao dos processes de fabricac;ao focada na qualidade compreende a 

vermcac;ao dos probfemas decorrentes das atMdades reafizadas, e como estas 

podem ser melhoradas. A pr~ em encontrar as causas para os desvios 

indesejaveis e buscar as soluc;oes para os mesmos devem ser o principal foco das 

equipes do processo, unindo as pessoas em tomo de urn objetivo unico que e a 

melhoria continua dos produtos fabricados. 

A melhoria do processo de forma continua exige mudanc;as sistematicas do 

mesmo e isso requer urn entendimento precise da adequac;ao do produto ao uso. 0 

conhecimento a respeito do uso deve ser devidamente planejado e avaliado quando 

do desenvolvimento do produto. 

As partes do processo de fabricac;8o que oferecem potencias de ocorrencia de 

fafhas prec1sam ser 1nvestigados e corrigidos de forma sistem1ca. A busca pefo 

aprimoramento de processes para produzir melhor, com menor tempo e custos 

reduzidos vern sendo fator de constante mudanc;a nas organiza<;Oes. 

Na selec;ao das oportunidades de melhoria a serem exploradas, deve-se levar 

em considera<;ao aspectos como a criticidade de determinadas necessidades de 

melhoria, dificuldade de oportunidades de melhoria, recursos e habilidades 

disponfveis. 

Deve ser estabelecida a equipe de melhoria da qualidade, sendo que os 

trabalhos devem ser orientados pelos seguintes aspectos: 

- Esclarecimento do problema, dos trabalhos propostos e do 

orc;amento necessaria para a execuc;ao das oportun1dades de 

melhoria; 

Determinac;ao e levantamento das causas-raizes dos problemas; 

Desenvolvimento e implementac;ao das ac;oes corretivas para 
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I 

Estabiliza9ao do processo de acordo com o resultado obtido. 

4.3 METODOS DE SOLUCAO DE PROBLEMAS 
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Ao tratar os metodos de soluyao de problemas, trataremos necessariamente 

com questoes relacionadas as atitudes das pessoas envolvidas na gestao do 

processo de fabricayao, do mensuramento da quafidade e de tecnicas graficas de 

resol~o de problemas. Esses componentes ~o fundamentais no processo de 

melhoria continua da qualidade do processo e do produto. 

Deming (1990) salienta que a gerencia e responsavel por 85 por cento dos 

problemas de qualidade das empresas; os trabalhadores diretos respondem pelos 

15 por cento restantes. 

Nos dias atuais nao existe urn s6 trabalhador ou executive que nao proclame 

a necessidade de qualidade. No entanto, apesar de sua reconhecida importancia, 

ela e provavelmente, entre os conceitos operacionais, a mais mal-entendida. 

Ferramentas da gestao da qualidade sao inuteis a nao ser que a organizayao 

esteja preparada para methorar. Criar tat ambiente e basicamente responsabifidade 

da gerencia, mas todos podem e devem contribuir. 

Ha muitos significados para a palavra qualidade, porem, ha duas defini96es 

que sao amplamente utilizadas: 

- Qualidade e o conjunto de caracteristicas de urn produto para atender as 

necessidades dos clientes, afim de satisfaze-lo; 

- Qualidade e a ausencia de falhas de urn produto 

No entanto, para os profissionais da qualidade, o unico significado para a 
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quatidade e: conformidade com as especffica<;aes estabefecidas. 

Ao definirmos qualidade desta forma, retiram-se os elementos subjetivos 

sobre o que a qualidade pode ser, substituindo-os por meios objetivos e 

quantificaveis de se medir. 

Com isso, observa-se que a qualidade com foco na detecyao, nao cria o 

envotvimento de toda a empresa para os prob~emas de quaHdade, mas sim de uma 

(mica area: o Controle da Qualidade. 

A qualidade com foco na prevenc;ao atua exatamente de forma contraria, ou 

seja, estimulando a prevenc;ao de problemas de qualidade, a empresa envolve todos 

os departamentos da corporac;ao na obtenyao dos objetivos e metas de qualidade 

que garantam urn melhor desempenho eta empresa no mereado. 

Urn metoda estruturado de sofu<;ao de probfemas possibifita a sofuc;ao dos 

problemas de maneira efetiva e permite o envolvimento etas pessoas da organizayao

na soluc;ao dos problemas, propiciando urn melhor clima organizacional. Vale citar 

que alguns estudos demonstram que as pessoas ficam motivadas para participar 

das atividades de soluyao de urn problema quando este esta diretamente ligado a 

area de atuayao da pessoa e a mesma pode opinar no processo de analise e 

soluyao do problema 

Ishikawa (1968) desenvolveu urn conjunto de sete ferramentas de abordagens 

grafica e estatistica, chamadas de "7 Ferramentas do Controle da Qualidade", que 

se tomaram ferramentas funetamentais no processo de melhoria continua. A 

utifizac;ao dessas ferramentas e ampfamente utiff2:ada pefo fato de propiciar a 

participac;ao etas pessoas e permitir facil compreensao etos problemas e suas 

causas; e encontram uma utilizac;ao sistematica nos metodos de soluc;ao de 

problemas. Sao as sete ferramentas da Qualidade: 
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- Folha de coleta de dados: Sao registros nos quais os dados, dos 

problemas a serem solucionados, sao registrados. Com as folhas de coleta de dados 

e possivel fazer uma rapida analise do processo e uma imediata interpretagao da 

situagao. 

- Grafico de Pareto: Metodo utilizado para determinar os problemas a ser 

resolvidos e a ordem de resolve;..los. 0 principia de Pareto defende a ideia que os 

probfemas sao causados por muitas causas triviais, que contribuem pouco para a 

ocorrencia dos problemas, e os pouco vitais, que sao os grandes responsaveis peia 

ocorrencia de problemas. Desta forma pode-se priorizar a agao corretiva. 

- Diagrama de causae efeito: Tambem chamado de diagrama de Ishikawa 

ou espinha-de-peixe, sao imagens graficas que mostram a relagao entre o problema 

e suas causas em potencial. Esses diagramas auxiliam a analise das provaveis 

causas dos problemas, ao organizar as causas a partir dos elementos envolvidos no 

processo de fabricagao denominados de 6Ms: Mao de obra, meio ambiente, 

materiais, metodos de trabalho, meios de medigao e maquinas. 

- Fluxograma:- Representa~o grafica das etapas seqQenciais do processo de 

fabricagao, que fomece o detafflamento das atMdades reafizadas eo entendimento 

do fluxo produtivo; suas falhas e suas restri¢es. 

Os diagramas de fluxo sao elaborados com uma serie de simbolos com 

significados padronizados. 

- Histograma: Gratico que possibilita a analise e visualizagao de urn conjunto 

de dados atraves da organizagao dos mesmos em urn grafico de barras separado 

por classes. 

- Diagrama de Dispersio: Tecnica grafica utilizada para descobrir e mostrar 

relagoes entre uma variavel e testar possiveis rela<;Qes entre causa e efeito. Sao 
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utilizados para estudar a possivel relagao entre duas variaveis quando outra se 

altera, coletar inforrnagoes e criar novas medidas no mapa de processo melhorado. 

- Grafico de controte: T ambem chamado de Carta de Contro1e, e um metodo 

utilizado para avaliar a estabilidade do- processo a partir das variac;oes devidas as 

causas normais ou as causas especiais inerentes ao processo. As variagoes do 

processo devido as causas normais ocorrem de forma aleat6ria dentro de limites 

determinados. As varia¢es decorrentes de causas especiais necessitam de 

tratamento especial. Torna-se necessario identificar, investigar e colocar sob 

controle alguns fatores que afetam o processo. 

0 objetivo fundamental de urn metodo de solugao de problemas e identificar a 

raiz do mesmo e eliminar as causas que propiciaram a ocorrencia. 0 diagrama de 

causa-efeito tern a func;ao de identificar a relac;ao entre o efeito e suas possiveis 

causas e deste modo, refacionar quais sao os fatores que tendem a afetar 

negativamente os resultados do- processo: Assim; o diagrama de causa-efeito 

permite que sejam sugeridas possiveis causas do problema para que, 

posteriormente sejam analisadas com os dados coletados. 

0 Metodo de Solugao de Problemas e constituido de oito processos: 

ldentificagao do problema; 

lnvestigagao das caracteristicas do problema; 

ldentificagao das causas fundamentais; 

Planejamento das agoes corretivas; 

lmpternentac;ao das ac;oes corretivas; 

- Medi<;ao da eficacia das ac;oes impfementadas; 

.. lmptementa~o- de ac;oes de prevenc;ao da reocorrencia da falha; 

Recapitulagao do processo e planejamento das agoes futuras. 
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4.4 ' AUDITORIAS DE PROCESSOS 

As auditorias no processo de fabricac;ao realizadas pelo cliente sao utilizadas 

para avaliar a eficacia da qualidade e tern o objetivo de acompanhar e monitorar a 

implementac;ao dos processos e assegurar a sua confiabilidade na fabricac;ao de 

produtos isentos de falhas, e em caso de ocorrencias de falhas, tomar as medidas 

apropriadas para as correc;oes necessarias. 

As auditorias de processos sao avafia<;6es independentes e imparciais das 

praticas e resultados do processo de fabrica((ao-, relacionadas aos padr6es de 

qualidade estabelecidos, e ainda, uma ferramenta da qualidade voltada na 

identificac;ao de oportunidades de melhoria no processo de fabricac;ao. Pelo seu 

carater independente e imparcial, o relat6rio da auditoria e uma fonte de informac;oes 

para a alta administrac;ao decidir que ac;oes devem ser tomadas para melhorar a 

qualidade do produto fornecido ao cliente final. 

As auditorias sao realizadas segundo urn plano de auditoria devidamente 

acordada com o fornecedor e em data previamente agendada, com frequemcias 

regulares diante de resultados positivos de quaHdade do fornecedor, ou ainda, em 

condic;6es extraordinanas, diante da ocorrencia de probfemas que venham a afetar a 

qualidade do produto. 

As auditorias de frequencia regulares sao aquelas orientadas para o sistema 

de qualidade, onde a necessidade nao esta associada a ocorrencias de falhas, ou 

seja, sao auditorias voltadas para o acompanhamento e monitoramento do processo 

de fabricac;ao. 

Ja as auditorias extraordinarias sao realizadas a partir de ocorrencias de 
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quebra de qualidade, onde ha a necessidade de definic;ao das causas de falhas e 

para a implantac;ao de medidas de corre~o-. 

As audftorias extraordinarias de processes sao reafizadas segundo as 

seguintes razaes: 

- Queda na qualidade do produto; 

Reclamac;oes do cliente; 

Modificac;oes na sequencia de produc;ao; 

lnseguranc;as no processo de fabricac;ao; 

Pressoes para a redu<;ao de custos; 

- Solicitac;ao por parte de urn setor intemo. 

Nas auditorias de processes sao abordados, nos locais de produc;ao a serem 

auditados, aspectos reiativos a qualidade e capaddade de pro-duc;ao que se 

orientarao basicamente pefas exigencias do cfiente. Desta maneira, nao e exigido 

que seja realizada auditoria para verificac;ao do- cumprimento- de- normas de 

qualidade especificas. 

As auditorias de processes devem conduzir a processes mais eficientes e 

controlados, robustos a ponto de nao estarem sujeitos a interferencias que afetem a 

qualidade do produto. lsso e atingido atraves da avaliac;ao dos seguintes aspectos: 

Prevenc;ao de ocorrencias de falhas; 

- Correc;ao das causas de ocorrencias de falhas; 

Processo de melhoria continua; 

Mediyao- da qualidade-

Ao finaf da audftoria do processo e emmdo o refat6rio das nao conformidades 

observadas para posterior tomada de a-yoes corretivas e acompanhamento- da 

eficacia dessas ac;oes. Para isso o fornecedor devera elaborar e emitir o plano de 
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a<;Qes corretivas pertinentes, com os responsaveis pelas ~aes e prazos 

devidamente definidos. 
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5 ANALtSANDO 0 SISTEMA DE GESTAO DA QUALtDADE DOS 

FORNECEDORESNAEMPRESA 

Este capitulo tern o objetivo de identificar a presen~ e a utiliza<;ao dos 

conceitos de desenvolvimento e gestao da qualidade dos fornecedores de materiais 

da empresa estudada, verif1Cando a existencia das ferramentas citadas na parte 

te6rica deste trabalho. 

5.1 A EMPRESA 

A empresa pesquisada esta sediada na cidade de Curitiba-PR e atua no 

segmento de autopeyas para a indUstria automobtlfstica, como fornecedora de 

serviyos de usinagem e montagem de conjuntos para as principais montadoras de 

autom6veis. 0 foco principal do neg6cio concentra-se na produyao de pe<;as e 

conjuntos para autom6veis, tais como: Cabe<;otes de cilindros, blocos de motor, 

caixas de dire<;ao, cubos de roda, tambores de freio, bielas, caixas de transmissao, 

pontas de eixo, coletores de admissao e coletores de escape, entre outros. 

Os neg6cios sao direcionados para vendas diretas as montadoras de sistemas 

automotivos e autom6veis, sem atua<;ao no mercado de reposi<;ao de autope<;as e 

entre os principais clientes estao a Volkswagen do BrasH, Generat Motors do Brasil, 

PSA do Brasit, Visteon Sistemas Automotivos e Koyo Sistemas Automotivos. 

Aproximadamente 70% do volume de peyas produzidas sao para o mercado 

nacional e 30% para o mercado dos Estados Unidos, onde a empresa mantem uma 

unidade de neg6cios para atendimento daquele mercado. 

0 direcionamento dos neg6cios para o ramo de autope~s levou a empresa a 
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fundamentar os conceitos e sistemas de trabalho nos modelos de administrac;ao da 

industria automobilistica. Assim a gestao dos fornecedores na empresa e formatada 

aos modetos do mercado automobilistico, atendendo aos diferentes requisites de 

cada clients. 

Como empresa fornecedora de servic;os de usinagem mecanica, o processo 

de fabricac;ao e seriado e formado na totalidade por centres de usinagem com 

comando numerico computadorizado, permitindo assim maior flexibilidade de 

fabricac;ao e consequentemente maior agilidade e baixo custo de desenvolvimento. 

A monta9em de conjuntos, com a participac;ao- de pec;as usinadas pela 

empresa e componentes consignados pefos cfientes, feva-a para a condic;8o de 

montadora de sistemas automotivos, com express iva participat;ao nesta modalidade 

de neg6cios. 

A empresa conta com urn sistema de gestao da qualidade certificado nas 

normas IS0-9002, QS-9000 e ISO!TS 16949, no qual encontra-se o processo de 

aquisic;ao e o sistema de gestao da qualidade dos fornecedores. 

5.2 GESTAO DOS FORNECEDORES NA EMPRESA 

A responsabilidade pela gestao dos fornecedores esta dividida entre as areas 

da qualidade e de compras, e a integrac;ao das atividades e prevista no processo de 

aquisic;ao do Manual da Qualidade. 

0 principal indicador de eficiencia do fomecedor e 0 desempenho de 

quaHdade do seu produto no- processo- de fabricat;ao, que monitorado mensalmente 

pelo sistema de qualidade, participa do conjunto de indicadores acompanhados pela 

alta administragao da empresa. 
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A empresa nao conta com a area de engenharia do produto e nao participa do 

desenvoMmento de produtos, sendo esta atividade de responsabifidade do cfiente 

final; que alem das ~Oes de construyao, e tambem o responsavel peto desenho 

final do produto. 

Os fomecedores sao divididos em fomecedores de materia prima e 

fomecedores de componentes, sendo que o primeiro refere-se aos materiais 

transformados pela empresa dentro das linhas de usinagem, eo segundo grupo sao 

dos componentes montados nos conjuntos; nao sofrendo modificagaes pelo 

processo de fabricayao. 

Os fomecedores estao dispostos em dois grupos de acordo com modalidade 

comercial praticada; os fomecedores de materiais consignados pelo clients final e os 

fomecedores de materiais desenvoMdos, comprados e administrado pefa propria 

empresa. 

A consigna9ao da materia prima e componentes utilizados na produyao e 

tratado no ambients comercial com o clients final, quando do fechamento do 

neg6cio. Neste caso o departamento de compras nao participa do processo, 

cabendo ao departamento de vendas e de qualidade o estabelecimento dos 

procedmlentos de trahafha e objetivos da quaJidade para a administrayao dos 

fomecedores. 

A base de fomecedores e formada por urn grupo de 42 fornecedores, 

compreendendo urn total de 181 itens. Do total de fomecedores que participam do 

neg6cio, 16 fomecedores sao de responsabilidade da empresa e respondem por 25 

itens, sendo que os outros 26 fomecedores sao ctassificados como consignados e 

respondem por 26 it ens. 
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5.2.1 GESTAO DA QUALIDADE DOS MATERIAlS CONSIGNADOS 

A consigna~o e uma modalidade comercial onde o cliente final disponibiliza 

os materiais produtivos consumidos para a produ~o das pe<;as, sem custo adicional 

por isso; a exemplo de uma terceirizac;ao do estoque de materiais produtivos. 

Na gestao dos fomecedores classificados como consignados, a empresa 

estudada nao tern participac;ao no desenvolvimento do produto e do processo de 

fabricac;ao, cabendo ao cliente final a responsabilidade desta atividade. Neste caso, 

o sistema de quaiidade atua somente no monitoramento dos indicadores de 

desempenflo da quafidade dos fomecedores, cabendo ao cfiente final a 

responsabiiidade peias ac;oes corretivas- no caso de ocorrencias de faihas. 0 sistema-

de qualidade nao preve procedimentos para este caso, que normalmente seguem os 

procedimentos do sistema de qualidade do cliente final. 

0 quadro abaixo permite a visualiza~o das atividades de desenvolvimento e 

gestao dos fomecedores de materiais consignados pelo cliente. 

Tabela 2- Atividades e responsabilidades na gestao de fornecedores consignados 

Atividade Responsabilidade 

- ProjetC? .... ~o p~oduto ____ ... _ .. ·--··--------.. ~----.. .. Cliente ___ .. ___ _ 
- Desen~~1vimento do fQfFle~dor e do __ Qr<?_duto ___ C1iente _________ _ 
-Apr~~~~_ do pr~ut<?.~-~2_fom~Q!._______________________ _______ CH~_!~---------------------
- Gestao da quaJidade do fomecedor J Empresa 

--=--------------------- --------------------------------------------------------;--- --------

- Gestaq_~a ayBo correti\t'!L__ ____ j__ Cliente __ 
- Auditorias no fomecedor i Cliente 

5.2.2 GESTAO DA QUALIDADE DOS MATERIAlS COMPRADOS 
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No caso dos produtos comprados a gestao da qualidade dos fornecedores e 

de responsabilidade integral da empresa pesquisada, com o gerenciamento de todas 

as atividades do processo de aquisi~o, desde a escolha ate a aprovac;ao final do 

produto e do processo de fabricac;ao do fornecedor. 

A empresa tern escopo definido para as atividades de gestao de fornecedores 

e os- responsaveis com autoridade compativel, particularmente no que diz respeitet a 

defini~o e afterac;ao da base de fomecedores, monftoramento e desenvofvimento 

da qualidade. 

Como mencionado anteriormente, a responsabilidade pela gestao de 

fornecedores e conjunta entre as areas de compras e da qualidade, cabendo a 

primeira a responsabilidades pelas atividades de selec;ao do fornecedor e acertos 

comerciais, e a segunda petas atividades de desenvotvimento e aprovat;ao do 

fornecedor. 

Tabela 3- Atividades e responsabilidades na gestao de fornecedores comprados 

Atividade Responsabilidade 

- Proie.to_QQ ... erogutL.......... .. .... _ .............. -.... ; Cliente ·-----1 

- Desenvo1vimento go 1Qrnecedor e do PtQ~U!_o __ ~l ___ ~E~m__._pr~e~s~a __ ---l 
~2~~Q-~utQ ... ~ __ !!Q __ fo~~<?.r. ..... __________ ' . Empresa ___ __, 
,.::_G..E!~~-~-g-~__gyaJidade ... ~JQ_ITJecedQ!:._ ____ ... _______________ ..,._____ Emeres~---·--------
r=J?e~tao <!~ a<;ao corre_tiya ....... _________ ,__ Empresa ____ _ 
- Auditorias no fomecedor Empresa 

5.2.3 SELECAO DE FORNECEDORES 

A sele~o do fomecedor e uma atividade de responsabilidade do 

departamento de compras, sendo que a decisao e tomada atraves de urn exame 

sistematico da capacidade tecnica e comerciaf do fomecedor. A busca de 
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informa<;aes do fomecedor junto ao mercado, anafises de cota~s recebidas eo 

hist6rico de produtos similares sao fontes de pesquisas para a escolha do 

fomecedor. lndicagaes do cliente final sao consideradas e poderao prevalecer no 

processo de escolha. 

0 resultado da selec;ao elege urn ou mais fomecedores potenciais para o 

fomecimento, e na sequencia, o departamento da qualidade realize uma auditoria da 

qualidade nas instalac;oes dos fomecedores selecionados, com o objetivo de obter 

informac;oes relatives a capacidade da qualidade. 

A avaliac;ao da capacidade de qualidade para o fomecimento do produto 

consiste na considerac;ao dos seguintes aspectos chaves: 

- $i$t~ma <ta qya1i<ta<t~ ~rtifi<;:a<to PQr 3a parte na$ norma$ IS0-9000 ou 

ISO/TS 16949; 

- Dominio da metodologia PAPP 38 edigao, sendo o nivel de submissao 

definido pelos departamentos de Engenharia e Qualidade na ocasiao do 

desenvolvimento da pec;a; 

- Hist6rico de pontualidade na entrega de 90% de efetividade; 

- Hist6rico de qualidade no cliente em 500 ppm; 

- Capacidade produtiva para atendimento aos volumes de produgao; 

- Atendimento aos requisitos govemamentais; 

- Disponibilidade de servic;os de assistencia tecnica ao cliente. 

Com ba$~ rt9S r~lta<t9S <ta atJ<titoria <ta qyali<ta® <1~!<1~$~ qual e o 

fomecedor que devers fornecer e inicia-se entao o processo de desenvolvimento. 

5.3 DESENVOLVIMENTO DO FORNECEDOR 
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A metodologia de desenvolvimento dos fomecedores parte da premissa que 

quafquer fornecedor aprovado para um novo projeto e tratado como um novo 

fomecedor. 

0 desenvolvimento do fomecedor comec;a ap6s a seleyao do mesmo e 

conclui-se na aprovac;ao da amostra e do processo de fabricayao, dando inicio a 

produQao em serie do produto. 

Em urn pnmeiro momenta e constitufdo urn time de trabafho muftifuncionaf 

com representantes das areas de produQao, engenharia, qualidade e metrologia do 

fomecedor, com a responsabilidade de conduzir os trabalhos de desenvolvimento 

ate a aprovayao final. 

Posteriormente inicia-se a discussao tecnica do produto tendo como base as 

caracteristicas criticas e significativas do produto derivadas do FMEA de projeto e 

dos requisitos de func;ao. Essa discussao visa estabelecer o primeiro contato tecnico 

com o fomecedor para esclarecimentos dos aspectos tecnicos do produto. 

Esgotado a discussao tecnica, o fomecedor devera elaborar urn cronograma 

para desenvolvimento do produto e do processo de fabricaQao para posterior 

acompanhamento. 

Na sequencia dos trabalhos, inicia-se o desenvolvimento do processo de 

fabricac;ao, que ap6s conclusao passara por uma auditoria de processos para 

avaliayao da capacidade de produyao e qualidade. Na realizayao da auditoria e 

produzido o lote de amostras iniciais em processo definitivo, sendo as amostras 

submetidas para a aprovac;ao do cliente final. 

A auditoria para validac;ao do desenvolvimento preve a avaliayao do FMEA, 

da organizac;ao e fluxos de materiais, do estudo de capabilidade, do treinamento da 

mao de obra e dos meios de mediyao utilizados no processo de fabricac;ao. 
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Ao final da auditoria o auditor responsavel emite o relat6rio, e caso o 

resultado seja satisfat6rio, inicia-se a produ~ao em serie; caso contrario, o 

fomecedor devera elaborar urn plano de a~ao para posteriormente ser realizada 

nova auditoria e fabrica~o de novas amostras. 

Ao final dos trabalhos, as amostras iniciais produzidas no processo de 

fabrica~ao definitivo, por ocasiao da auditoria de processos, sao aprovadas segundo 

a metod alogia do Processo de Aprova~ao de Pegas para a Produgao - PAPP, 

dando infcio entao a produ<;ao em serie. 

Vale mencionar que, simultaneamente ao desenvolvimento do processo de 

fabrica~ao, sao fabricadas as primeiras amostras do produto, que produzidas a partir 

de meios nao definitivos, seroo utmzadas para ensaios preliminares e va1ida~ao do 

desenho final. 

5.4 MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS FORNECEDORES 

0 sistema de qualidade determina o acompanhamento da qualidade do 

fomecedor atraves de indicadores da qualidade com objetivos e metas estabelecidos 

junto ao mesmo. Tanto os fomecedores consignados como comprados, sao 

monitorados atraves de indicadores da qualidade, e diante de resultados fora do 

objetivo, os fomecedores devem iniciar urn plano de aQ()es corretivas que visa 

enmmar as causas das fafflas no processo de fab~o. 

0 sistema conta com inspeQ()es de recebimento de materiais, que a partir de 

urn plano de controle estabelecido por ocasiao do desenvolvimento do produto, 

controla as caracterfsticas significativas do produto no momenta da entrega. 
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Os fomecedores de materia prima sao monitorados atraves dos indicadores 

da inspec;ao de recebimento e do processo de fabricac;ao, sendo o segundo dividido 

entre refugos e retrabalhos ocorridos durante a fabricac;ao. A somat6ria de todas as 

nao conformi<fades registradas <fetemnara o fn<fice geraf <fo fomece<for; que 

projetado sabre o volume de pec;as consumidas, dara o resultado em PPM. Os 

indicadores sao acompanhados mensalmente e ao final o fomecedor de materia 

primae classificado como: 

Fomecedor A- Fomecedor com fndice geral de conformidade maior que 90% 

da meta estabelecida; 

Fomecedor 8 - Fomecedor com fndice geral de conformidade entre 80% e 

90% da meta estabelecida; 

Fomecedor C - Fomecedor com fndice geral de conformidade menor que 80% 

da meta estabelecida; 

Para os fomece<fores <fe componentes o in<fica<for finaf e o numero <fe 

ocorrencias de falhas nas inspec;oes de recebimento e no processo de fabricac;ao, 

sendo que a classificac;ao se dada seguinte forma: 

Fomecedor A: Fomecedor com no maximo 3 ocorrencias de falhas no mes; 

Fomecedor 8: Fomecedor com no maximo 5 ocorrencias de falhas no mes; 

Fomecedor C: Fomecedor com 5 ou mais ocorrencias de falhas no mes; 

0 sistema de qualidade estabelece disposi<;Oes aos fomecedores segundo 

sua classificac;ao conforme abaixo: 

Fomecedores A: Os lotes de pec;as fomecidos recebem a disposic;ao de 

quatidade assegurada e nao sofrem quaJquer inspe~o de recebimento; 

Fomece<fores 8: E exigi<fo um pfano <fe a~o corretiva e os totes <fe pec;as 

continuam na condiQ8o de qualidade assegurada e nao sofrem inspec;oes; 
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Fornecedores C: E exigido urn plano de aQ8o corretiva e os lotes de pec;as 

fornecidos sao inspecionados 1 00% quando do recebimento do mesmo. 

Vale mencionar que, independentemente da classificaQ8o do fornecedor, os 

prejulzos causados sao ressarcidos na Integra atraves de debitos financeiros. 

Para os casos dos fomecedores reincidentes, o sistema preve uma auditoria 

de processo realizado por auditor proprio, com o objetivo de analisar as condi96es 

do processo de fabricac;ao, analisar as causas das falhas e estabelecer as ac;oes 

correnvas pertinentes. 

6 A PESQUISA NA EMPRESA ESTUDADA 

0 trabalho se iniciou com a escolha da bibliografia de referencia, para o 

suporte te6rico necessaria dos principais conceitos relacionados ao tema principal. 

Ap6s isso, foi realizada a analise do tema e dos objetivos a serem alcanCfados 

e a identifica9ao dos assuntos a serem tratados. 

A abordagem da empresa estudada foi realizada atraves de uma analise 

crltica do sistema de qualidade dos fomecedores, visando captar perspectivas e 

interpreta96es das pessoas envolvidas no processo a respeito de uma realidade 

vivenciada no dia a dia. Para tanto, foi definida a coleta de dados e informagoes em 

uma amostra de fuooonanos envoMdos com os trabafhos, usando-se para tat, a 

estrategia da reuniao com amplo debate sabre o sistema em andamento e a 

oportunidade de participaCfao de todos. 

0 publico alvo escolhido foi os profissionais do departamento da qualidade 

que atuam diretamente na gestao da qualidade do fornecedor e a supervisao 

responsavel pelas atividades neste setor. 
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Os trabalhos com o grupo selecionado foram desenvolvidos ao Iongo de 

quinze dias de trabalho, atraves de pesquisas em campo e reunioes em salas para 

tratar os pontos levantados. Cada reuniao tratou de urn determinado ponto, para em 

seguida, atraves de auditoria no local de trabalho, as evidencias fossem levantadas. 

6.1 PRINCIPAlS FALHAS E OPORTUNIDADES DE MELHORIA LEVANTADAS 

Por tratar-se de uma analise critica, o levantamento final dos dados 

concentrou o foco nos pontos de falhas e oportunidades de melhoria do sistema 

atual em andamento na empresa estudada, nao destacando os pontos que 

apresentam bons resultados e devem ser preservados. 

Como o desenvolvimento e gestao da qualidade dos fomecedores sao urn 

tema que envolve necessariamente o tratamento de varios assuntos implicitos no 

mesmo, a organiza9Ao dos dados se deu por grupos de assuntos, conforme 

apresentados a seguir. 

6.1.1 SELECAO E TRA TAMENTO COMERCIAL 

Principais pontos de oportunidades de melhorias observadas 

a) A pesquisa no mercado apresenta deficiencies e em geral e pobre, 

habilitando so mente urn fomecedor para o desenvolvimento; 

b) A pesquisa do fomecedor nao e eficaz na avaliagao do hist6rico de 

quafidade e com isso fomecedores probfematicos entram no neg6cio; 

c) A escofha esta fortemente baseada em pre<;os, e nao no potenciaf tecnico 

do fomecedor. 
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d) Os acordos comerciais apresentam falhas no estabelecimento de regras de 

pagamento por prejufzos causados pelo fornecedor. Os contratos nao estabelecem, 

por exemplo, o ressarcimento dos custos por paradas de linha por falta de materia is. 

e) 0 sistema nao dis poe de urn protocolo formal entre a empresa e seus 

fornecedores, que descreva de forma clara, todas as obriga¢es e responsabilidades 

de ambas as partes. 

6.1.2 ATIVIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO FORNECEDOR 

Principais pontos de oportunidades de melhorias observadas 

a) 0 QeSef1VofviffierttQ {jQS fornece@re~ CQ{l~igna@~ e reafi~a(jQ ~omenta 
pelo cliente e nao tern a participac;ao da equipe da empresa, afetando de forma 

negativa a gestao da qualidade do fomecedor quando em serie; 

b) 0 sistema nao preve na fase de desenvolvimento, o tratamento do conceito 

logfstico do produto, acarretando assim em problemas quando em serie; 

c) Ha falhas no estabelecimento das metas de desempenho de qualidade, 

principalmente nos materiais consignados; 

6.1.3 GESTAO DO FORNECEDOR 

Principais pontos de oportunidades de melhorias observadas 

a) Falta de ferramentas mais incisivas contra o fornecedor reincidente em 

fathas; 
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b) 0 sistema propoe auditorias anuais do fomecedor, ou a qualquer momenta 

quando o fornecedor apresenta problemas de qualidade, porem a empress pratica 

somente as auditonas mensais; 

c) 0 sistema nao dispoe de auditorias de almoxarifados orientadas para a 

avaliac;ao do armazenamento dos materiais; 

d) Ha falhas na medic;ao dos indicadores que afetam o resultado final e nao 

refletem a realidade da fabrica. Faltam indicadores de retrabalho para alguns 

produtos comprados; 

e) lndicadores nao estao padronizados; 

f) A gestae dos fomecedores determine a retenc;ao de alguns documentos 

como submissao de amostras e certificados de qualidade, entretanto, os arquivos 

estao desatualizados e incompletos; 

g) Fafta de urn programa de promoc;ao da quafidade junto ao fomecedor, 

como premiaQ<)es, certificados, seminaries, entre outros; 

6.1.4 SOLUCAO DE PROBLEMAS 

Principais pontos de oportunidades de melhorias observadas 

a) Nao ha participac;ao do departamento de compras na soluc;ao dos 

problemas, ficando esta responsabilidade somente ao departamento de qualidade; 

b) 0 fornecedor consignado nao atende as solicitac;oes feitas pela equipe de 

trabalho, nao reconhecendo a autoridade de cliente da empresa e com isso, as 

falhas ocorridas nao sao tratadas de forma adequada; 

c) 0 cliente responsavel pelo material consignado nao dispoe de assistencia 

tecnica para dar suporte junto ao fomecedor consignado~ 
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d) 0 procedimento de agao corretiva nao esta cumprindo as etapas de forma 

correta; falta formalizagao das falhas, falta acompanhamento das agoes junto aos 

fomecedores; nao e realizada a medida de eficacia das agoes corretivas e falta 

gestao aos relat6rios de agoes corretivas; 

e) Quando da ocorrencia de falhas, as agoes de contengao nao sao realizadas 

de forma eficazes; 

f) A administragao das agoas corretivas e reafizada a distancia e nao sao 

executadas reunioes regulares com os fomecedores; 

g) As inspegoes de recebimento nao sao eficazes na detecgao de falhas; e 

ainda mantem sem inspegees, pegas com problemas de qualidade; 

h) A inspegao de recebimento nao realiza a retroalimentagao dos pianos de 

controle com as ocorrencias de falhas; 

7 CONCLUSOES 

Na revisao da literature e possivel observer que o ponto de partida para o born 

relacionamento da cadeia de fomecedores de uma empresa, e o estabelecimento de 

rela<;oes de confianga mutua entre as partes, sendo que o nao atendimento a este 

princfpio, fimita os ganhos potenciais da atividade. 

A selegao criteriosa da base de fomecedores e fundamental para OS 

relacionamentos de parceria na industria automobilistica, e a partir disso, toma-se 

fundamental o estabelecimento de polfticas de desenvolvimento colaborativo de 

produtos e processo de fabricagao. 

Observa-se urn aumento consideravel do grau de dependencia entre do 

cliente e fomecedor neste ramo, onde a transferencia de tecnologia oferece riscos 
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de que determinados ganhos tecnicos sejam repassados em outros relacionamentos 

do fomecedor, propiciando vantagens a concorrencia. E possfvef identificar a visao 

de futuro onde os fornecedores deixam de ser simples fabricantes de peyas e 

passam a assumir uma posi~o de lideran9a no desenvolvimento de determinados 

de produtos. 

A revisao da literatura constata ainda que nos ultimos empreendimentos das 

montadoras de autom6veis no Brasil, o relacionamento na cadeia de suprimentos 

tern sido caracterizado por novas formas de relacionamento entre clientes e 

fornecedores. Considera-se que estas novas formas de relacionamento sao urn 

importante e necessaria passo para uma politica mais abrangente de gerenciamento 

da cadeia de suprimentos. 

Qt,.tanto ao <lesenvQfvimento (fa qt,.ta1i(ta(te, e possfvet ~rvar qt,.te, ape$ar (t~ 

existir diferentes abordagens, ha urn consenso quanto a importancia da melhoria 

continua para o desenvolvimento do produto. A melhoria continua da qualidade e 

obtida atraves do trabalho continuo no ciclo PDCA, buscando a elimina~o de 

problemas e a implanta~o de solu96es eficazes. 

No estudo de caso, o trabalho teve o objetivo de analisar as atividades de 

desenvolvimento de fornecedores em uma empresa de autope9as com venda direta 

a$ montadoras de autoiTIQveis, bem como avatiar a reta<;ao ctiente-fomecedor 

existente. 

0 fato de a empresa atuar no mercado automobilistico levou-a a desenvolver 

urn sistema de trabalho modelado nos padroes das montadoras e com isso, importer 

para a gestao dos fomecedores as mesmas ferramentas existentes neste segmento. 

0 sistema apresenta graves deficiencias quanto aos fomecedores 

consignados, pois a falta de regras claras e bern definidas das responsabilidades 
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impedem a atua<;ao da equipe de trabafho. A principaf evidencia deste fato e que a 

maioria dos fomecedores consignados esta com os indicadores de qualidade fora 

dos objetivos estabelecidos. 

Outro fato observado e que o cliente que pratica a consigna9ao de materiais, 

nao oferece o suporte necessaria quando da ocorrencia de falhas com esses 

materiais, obrigando a equipe da empresa a administrar as a¢es sem a devida 

legitimidade junto ao fomecedor. 

As analises realizadas demonstram que o atual sistema da empresa requer 

ajustes e corre9oes no que se refere a qualidade assegurada dos materiais 

adquiridos junto a fomecedores. A pratica de inspe98o de recebimento comprova a 

necessidade de barreiras de controfe da quafidade com o objetivo de efiminar as 

ocorrencias de nao conformidades nas linhas de produgao. 

0 sistema de gestao de fomecedores implantado na empresa foi desenvolvido 

em meados de 1999, sendo que naquele momenta a empresa atuava com 1 00% dos 

fomecedores consignados. Entretanto, essa realidade foi sofrendo altera9oes ao 

Iongo dos anos, e a empresa passou a desenvolver seus pr6prios fomecedores em 

virtude de imposi¢es dos novas neg6cios. 0 atual sistema nao atende as 

demandas impostas a partir desta nova realidade. 
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