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Resumo 

  

O presente artigo objetiva a compreensão dos elementos que a teoria dos jogos colocou como 
fundamentais num relacionamento cooperativo: o conhecimento claro dos meios de punição 
caso não haja a cooperação; a probabilidade dos parceiros trabalharem conjuntamente; e a 
continuidade do negócio no longo prazo, num exemplo real de aplicação de uma cadeia de 
suprimentos de sucesso: o Consórcio Modular de Resende. 

Palavras chave: Cadeia de Suprimentos; Parcerias; Consórcio Modular. 

 

1. Introdução 
Parece haver uma convergência nos trabalhos de Pires (1998), Harland (1996) Slack e 

Bates (1998) e Correa e Correa (2004), no sentido de apontar que o conceito de 
competitividade está cada dia mais incorporando-se à cadeia produtiva como um todo, ao 
invés da empresa isolada. Segundo esses autores, somente através de uma visão integrada da 
cadeia, e da definição de estratégias baseadas em posicionamentos, um grupo de empresas que 
compõem uma rede poderá obter incrementos de competitividade conjuntamente e oferecer 
diferenciais para atender as necessidades de mercado. 

Um dos componentes chaves dessa rede de empresas (ou cadeia, como outros autores 
preferem denominar), é o conceito de parcerias. Pires (2004) definiu como característica das 
parcerias, o fato de empresas independentes, atuarem numa cadeia de suprimentos, como se 
fossem uma mesma (virtual) unidade de negócio, com grande nível de colaboração de 
alinhamento de objetivos, de integração de processos e de informações. 

Lambert et al. (1998) conceituou parceria, como sendo um relacionamento de 
negócios personalizado, com base na confiança mútua, no relacionamento aberto, na divisão 
de riscos e de ganhos que proporcionam um desempenho e vantagem competitiva maior do 
que poderia ser obtido individualmente. 

De acordo com Vasconcellos (2005), uma empresa inserida numa cadeia de 
suprimentos pode estimular o conceito de parcerias através das lições extraídas do clássico 
dilema do prisioneiro. O ponto central de discussão de seu artigo foi apontar que cooperação 
pode ser fomentada e desenvolvida, mesmo num ambiente em que haja comportamento 
oportunista, conforme explicado pela teoria dos custos de transação de Williamson (1985), 
havendo dois pontos de destaque: 

1º) A repetição propicia a cooperação e aumenta a importância de uma visão de longo prazo. 

 

 

mailto:ldiserio@fgvsp.br
mailto:robmarx@usp.br


XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 
 

2º) Ameaças devem ser críveis e os resultados da “não cooperação” devem ser considerados.  

Não é difícil enxergar estes dois pontos em cadeia de suprimento de sucesso, como o 
da Toyota ou da Benetton. A visão de longo prazo está sempre presente, a expectativa de 
comportamento dos participantes, é claro, e métodos de punição, quando necessários, de uma 
maneira justa, são adotados (JARILLO, 1993). 

Vasconcellos (2005) sintetizou ainda que as variáveis da teoria dos jogos: o 
conhecimento claro dos meios de punição (caso a empresa não coopere com os demais 
participantes da  cadeia); a continuidade do negócio no futuro; e a possibilidade de trabalho 
conjunto num relacionamento de longo prazo, podem interferir na gestão da cadeia a fim de se 
tornar uma estratégia competitiva de sucesso. 

O presente artigo é então, uma extensão do artigo apresentado em 2005, onde os 
autores  agora objetivam sair do campo teórico, buscando “in loco”, numa cadeia em 
evidência como o consórcio modular de Resende, os elementos apontados  pela literatura 
como aspectos chaves de um relacionamento de parceria de sucesso. 

2. A metodologia adotada  

Esse trabalho optou pela utilização da metodologia de pesquisa do estudo de caso, ou 
seja a realização de  uma investigação empírica sobre um fenômeno contemporâneo  dentro 
de seu contexto da vida real e com as condições contextuais altamente pertinentes ao 
fenômeno estudado (YIN, 2001).  

Outra característica do estudo de caso é a escolha das amostras necessárias para sua  
generalização analítica. No caso de generalização estatística (como na maioria dos trabalhos 
quantitativos), o pesquisador deverá obter uma amostra representativa do universo a ser 
analisado. Desse modo, os elementos da amostra devem ser selecionados randomicamente. 
Isso, contudo, não é necessário no estudo de caso. Pelo contrário, é preferível que as empresas 
que serão estudadas sejam selecionadas para encontrar todas a variantes teóricas que o 
pesquisador deseja explorar, não havendo problemas em exemplos polares (CORREA, 1992). 

Dessa forma, o estudo de caso do presente trabalho se baseia em um caso único em 
que haverá muito mais variáveis de interesse do que pontos de dados isolados, baseia-se em 
várias fontes de evidências e beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições teóricas 
para conduzir a coleta e análise dos dados,  de acordo com o proposto por YIN (2001).  

O nível de análise foi a cadeia de suprimentos de uma fábrica de caminhões, a empresa 
objeto do estudo foi a Volkswagen. O motivo da escolha está relacionado a empresa, em  
princípio, parecer apresentar uma nova forma de compor a cadeia de suprimentos, e a lidar 
diariamente com situações onde o conceito de parceria deve ser colocado em prática. 

Seguindo procedimentos propostos por YIN (2001) na coleta de dados para o estudo 
do caso foram utilizadas três fontes de coleta de dados: documentação, entrevistas e 
observação direta. Em relação à fonte documentação, foram identificados artigos em jornais e 
revistas de negócio no ano de 1996 a 2006. 

Pode-se afirmar que as fontes de informação mais importantes utilizadas neste estudo 
foram as entrevistas. Utilizando-se questionários pré-estruturados, foram entrevistados 
individualmente executivos internos da empresa, das áreas de Engenharia e Projetos, 
Qualidade e Compras,  bem como de fornecedores (também conhecidos por “modulistas”) das 
áreas de Motores e Transmissões. As entrevistas foram gravadas (quando permitidas pelo 
entrevistado) e depois transcritas na sua íntegra para melhor compreensão. Todos os 
entrevistados faziam parte do primeiro escalão de executivos do consórcio, isto é, exerciam o 
cargo de gerente executivo ou superior. 
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A observação é outra forma de coletar evidências para o estudo de caso segundo Yin 
(2001). De uma maneira informal, foram realizadas observações diretas durante as visitas de 
campo para coletar evidências através de entrevistas. O levantamento observatório foi útil 
para fornecer informações adicionais sobre os tópicos do estudo. 

3. O consórcio modular de Resende 
Historicamente, o primeiro passo da Volkswagen rumo ao mercado de caminhões 

(médios e pesados) em nível mundial, ocorreu quando a subsidiária brasileira comprou a 
Chrysler, em 1978. Entretanto, nenhum aspecto de tecnologia do produto foi introduzido, e a 
empresa deu apenas continuidade aos processos e produtos já existentes. Em outras palavras, 
a empresa manteve-se como simples montadora dos produtos já concebidos pela Chysler até 
1987 (CORREA, 2000). 

Com o início da Autolatina (uma holding formada pela Volkswagen e Ford) a história 
estava começando a mudar. A Ford já possuía um bom centro de tecnologia na manufatura de 
caminhões. Toda parte de engenharia, bem como assistência técnica e montagem foram 
incorporadas aos produtos, embora não sendo desenvolvida pela parte de origem alemã da 
Autolatina, mas pela Ford. 

A Autolatina foi desfeita em 1995. A Volkswagen estava, então, totalmente 
desprovida de competências para a manufatura e montagem de caminhões, já que a fábrica do 
bairro do Ipiranga (onde eram fabricados os produtos da Autolatina) permaneceu com a Ford. 

Nas duas vezes em que a Volkswagen foi para o mercado de caminhões, ela apoiou-se 
em parceiros mais experientes. Na primeira vez, em 1978, ela foi beneficiada pela experiência 
da Chrysler, na segunda, em 1987, da Ford. Com o término da Autolatina, em 1995, o 
aproveitamento de situações como esta não era mais possível. A Volkswagen estava órfã. O 
que fazer então? Como permanecer num mercado tão atrativo como o de caminhões? 

Era chegada a hora da Volkswagen encontrar a maneira mais rápida possível de 
permanecer no mercado. A equalização dessa solução passava obrigatoriamente pela criação 
de uma nova fábrica, dentro de um novo conceito de manufatura, num tempo recorde: A 
criação do consórcio modular. 

Uma característica marcante do consórcio é a ausência da montadora nas tarefas de 
montagem dos veículos. A Volkswagen não participa com nenhum funcionário direto na linha 
de montagem. Essas tarefas passam às mãos dos fornecedores, que realizam não só a entrega 
de seus subconjuntos, como também a montagem do produto final, ou seja, ocorre a 
desintegração vertical total da produção. 

Para viabilizar esse projeto, o processo de montagem foi dividido em sete grandes 
etapas, cada uma destinada a um fornecedor – denominado “parceiro” pela Volkswagen. A 
responsabilidade de cada parceiro, assim, não se restringe à entrega de produtos, mas também 
a todo o gerenciamento e execução de uma determinada etapa de produção. A figura 1 mostra 
os parceiros selecionados: 
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FIGURA 1: Fornecedores (parceiros) que compõe o Consórcio Modular 

 
 

Fonte: Apresentação interna VW – dez 2005 

Como se vê o funcionamento do consórcio implica em alguns pontos que constituem o 
conceito de parcerias, como apresentado anteriormente, e que serão explorados a seguir. 

4.  O incentivo a não cooperar e os meios de punição adotados  

Um ponto importante para o bom funcionamento do consórcio foi a mudança do 
sistema de pagamento aos fornecedores (modulistas). Num primeiro momento, eles eram 
remunerados conforme forneciam os respectivos módulos, sem o produto final estar 
necessariamente em condições de venda. 

Se há uma abordagem transacional, ou seja, fornecer e receber assim que o módulo 
estiver pronto, qual seria o incentivo que esses fornecedores teriam em cooperar, se no final 
do fluxo produtivo o produto final (um composto de vários módulos) não estivesse perfeito?  

Com essa linha de pensamento, o pensamento individual, foi mais forte que o 
sistêmico (da cadeia como um todo), e era chegada a hora de atuar nos meios de punição.  

O caminho escolhido foi a mudança do sistema de pagamento, talvez o mais severo 
meio de punição. Os fornecedores iriam receber, assim que o produto final estivesse pronto 
para venda. Não bastava cada uma fazer apenas sua parte. Era preciso induzir um 
comportamento colaborativo. 

Como atestado pelos executivos próprios executivos entrevistados: 

Executivo 1: “Inicialmente , nós pagaríamos os parceiros, uma parte no ponto 7 , onde o 
veículo ainda seria testado( rodagem, teste de rolo, prova daágua , e uma parte no ponto 8 , 
onde o veículo estaria pronto para a venda. Hoje pagamos 100% no ponto 8. Com essa 
mudança conseguimos aumentar o comprometimento de todos os parceiros”.   
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Executivo 2 : “Quando falamos em trocar o pagamento do ponto 7 para o ponto 8 foi a maior 
briga. Tinha parceiro que queria cair fora . Hoje conseguimos provar que a melhor forma de 
obter comprometimento de todos, é realmente pagar quando o caminhão está apto a ser 
vendido”. 

Executivo 3 : “ Antes, quando pagávamos no ponto 7 e o fornecedor recebia 90 % , para que 
ele iria ficar pagando hora-extra para trabalhar no ponto 8 ? Infelizmente tínhamos esse tipo 
de postura. Conseguimos mudar isso atrelando dinheiro. Embora não tenhamos uma 
estatística que comprove se houve redução no tempo de ciclo, nosso sentimento é que o maior 
comprometimento contribuiu para que o fluxo de produção andasse melhor”.  

5. O valor futuro da cooperação, a probabilidade de trabalho conjunto e a continuidade 
do negócio futuro.  

Um  ponto importante, é que pelo próprio conceito do consórcio modular, não se trata 
de haver probabilidade de trabalho conjunto entre a Volkswagen e seus modulistas. Enquanto 
houver o empreendimento do consórcio ocorre a certeza do trabalho conjunto. Não há como 
dissociar o funcionamento do consórcio sem seus integrantes.  

Esse fato foi bem observado na primeira renovação do contrato inicial de cinco anos, 
que venceu em 2001. Como atestado por um executivo da empresa, quando indagado sobre a 
possibilidade da quebra de contrato e sua renovação: 

Executivo 1: “O contrato original, só não poderia ser interrompido no primeiro ano, a partir 
dele, qualquer uma das partes poderia romper a qualquer momento. Bastaria enviar uma 
carta dizendo não querer mais participar do consórcio, e o outro lado teria seis meses para 
tomar as ações. Se não houvesse, essa carta dizendo que alguma parte desistiria, o contrato 
seria renovado automaticamente quando expirasse. Foi o que ocorreu. Logo, o contrato está 
renovado, inclusive judicialmente sem nenhum problema”. 

Executivo2 : “Para a renovação do contato, foi formado um grupo de trabalho, coordenado 
pela manufatura para sua a revisão, porém não houve mudanças significativas. A renovação 
oficial seria no final desse ano, mas meio ano antes, se nenhuma das partes fizessem 
objeções, o contrato seria renovado automaticamente”.  

Executivo 3: “Também tivemos sorte com a renovação do contrato, pois foi justamente num 
momento que estamos crescendo no mercado. A circunstância foi favorável”. 

5. O desempenho de mercado   
Passados quase dez anos da abertura do consórcio modular seu desempenho vêm se 

mostrando favorável, conforme pode ser visualizado no gráfico 1: 
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GRÁFICO. 1: % Unidades Produzidas no Brasil (caminhões e ônibus) 

Fonte: ANFAVEA 2005 

Analisando o gráfico 1, alguns pontos merecem destaque: 

a) Em 1997 (no primeiro ano de operação do Consórcio Modular)  a Volkswagen 
detinha apenas 10% do total de unidades produzidas, considerando caminhões (leves, 
médios e pesados)  e ônibus. No ano de 2004 ela fechou com 28%. 

b) Em 1999, a fábrica do consórcio modular já ultrapassava a FORD em número 
de unidades produzidas. Esse ano foi particularmente importante pois mostrou que as 
idéias de parcerias e relacionamentos estavam dando seus frutos, deixando o antigo 
modelo de produção do casamento desfeito com a FORD para trás. 

c) Em 2004, apenas 5 pontos percentuais separaram a VW de seu principal 
concorrente, a Mercedes (Daimler Crysler), e se as tendências das duas montadoras 
forem mantidas , isto é, crescimento de mercado da VW, e queda da Daimler, serão 
necessários poucos anos para a VW ultrapassar a líder do mercado interno em volume 
de produção. Esse cenário seria altamente improvável há 10 anos atrás.   

7. A exportação do modelo do consórcio modular para outras plantas do grupo VW  
Após o crescimento e a consolidação do mercado brasileiro, o modelo de 

relacionamento do consórcio modular está servindo de base para mais duas unidades fabris  
da Volkswagen no Mundo.  

A primeira foi Puebla, no México. A fábrica ocupa um prédio de mil metros quadrados 
nas vizinhanças da fábrica de automóveis, onde a principal parceira é a empresa Norm. 
Segundo palavras do presidente da empresa no Brasil, e vice-presidente mundial da  área, 
Roberto Cortes: 

“O México mereceu o desafio inaugural por três motivos. Ser o único país da América 
Latina para onde a Volkswagen não exportava caminhões e ônibus. Sua semelhança com a 
realidade de transporte de carga e passageiros no Brasil. Ser um mercado atrativo em 
tamanho.” 
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A segunda unidade, ainda em caracter embrionário será na África do Sul, ainda nas 
palavras do principal executivo de caminhões: 

“Para crescer, como estamos fazendo no Brasil, e agora na direção do exterior, com 
foco no hemisfério Sul, é preciso duas condições: ter foco no negócio e que ele traga 
resultados financeiros para que possam ser reinvestidos e gerar novos empreendimentos, 
como  México e dentro em breve, na África do Sul”.  

8. Conclusão 
Foram apresentados os componentes chaves de uma relação de parceria, segundo a 

teoria dos jogos (através do dilema do prisioneiro). Para promover um ambiente cooperativo 
numa cadeia de suprimentos, uma empresa pode atuar simultaneamente nas seguintes 
dimensões: recompensa pela cooperação, prévio conhecimento da divisão dos ganhos e das 
perdas (oriundas de comportamentos oportunistas), desenvolvimento de relacionamentos de 
longo prazo e possibilidade de negociações futuras. Esses elementos puderam ser observados 
numa cadeia de suprimentos de sucesso e num modelo de negócio baseado fundamentalmente 
em relacionamentos: o consórcio modular de Resende.  

Alguns conceitos românticos em torno do conceito de parcerias acabam caindo por 
terra. Por exemplo, não há nada mais rude ou pouco romântico do que a aplicação dos meios 
de punição pela não cooperação. Mais do que afirmar de forma determinística os 
componentes de uma supply-chain de sucesso, esse artigo ambicionou quebrar o paradigma 
no sentido de que as empresas cooperam apenas por opção ou algum tipo de credo ou 
ideologia.  

Através da compreensão das dimensões acima citadas, há uma avenida aberta para 
futuras pesquisas que explorem relacionamentos em outras cadeias de suprimentos, como a 
alimentícia, siderúrgica, ou mesmo o varejo para verificação se realmente o os componentes 
do conceito de parceria (a confiança e o comprometimento) são encontrados em sua plenitude, 
ou se tudo não passa de um comportamento oportunista transviado de comportamentos 
colaborativos numa cadeia de suprimentos. 
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