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Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar a adoção do sistema modular no processo
de desenvolvimento de produto, partindo da premissa de que a modularidade é uma
estratégia para a construção de processos/produtos mais complexos a partir de subsistemas,
sendo estes desenvolvidos individualmente, mas que funcionam como um todo. Sua aplicação
não é uma tarefa trivial, sendo necessário um estudo mais aprofundado de suas implicações,
devido ter grande influência em toda a organização. O trabalho foi realizado em uma
montadora automotiva, por meio da realização de um estudo de caso, destacando aspectos da
adoção da modularidade em seus produtos. A análise dos dados obtidos permitiu reafirmar
que a modularidade possibilita uma gama mais variada de produtos e com a estrutura
modular de produto os engenheiros têm maior liberdade para projetar os módulos, sem
dependência direta de outras etapas do projeto. Outro aspecto importante identificado é que,
após a divisão em módulos, os fornecedores tendem a participar mais proximamente do
desenvolvimento do produto. No entanto, outras implicações da modularidade, como no caso
da melhoria da qualidade do produto, não foram observadas no presente trabalho, o que
sugere a sua continuidade.
Palavras-chave: Modularidade; produto modular; Desenvolvimento de produto.

1. Introdução

A modularidade surgiu como vantagem competitiva na indústria de computadores na
década de 60, demonstrando grande importância no processo de desenvolvimento de produto
(ARNHEITER & HARREN, 2006). Este conceito já é usado na produção desde o início do
século, porém seu uso em projetos é uma tendência atual, não só no ramo de tecnologia, mas
também na indústria em geral.

A modularidade é uma estratégia para a construção de processos/produtos mais
complexos a partir de subsistemas, sendo estes desenvolvidos individualmente, mas com o
funcionamento integrado, permitindo assim a produção de diferentes produtos através de
combinação de subsistemas (BALDWIN & CLARK, 1997). A modularidade pode ser usada
para simplificar e facilitar o projeto do sistema de produção ou produtos (ARNHEITER &
HARREN, 2006). Nesse sentido, a modularidade tem sido uma tendência crescente na
indústria automobilística, devido em grande parte à complexidade de seus produtos e a
dificuldade de controle de seus fornecedores (BALDWIN & CALRK, 1997).

Atualmente, uma grande parte das empresas usam a modularidade (ARNHEITER &
HARREN, 2006), incluindo produtos tais como máquinas-ferramentas, bicicletas,
computadores e veículos (BALDWIN & CLARK, 1997; CAMUFFO, 2000). Entretanto, a
decisão de adotar projetos modulares tem trazido muitas implicações, devido a sua grande
influência em toda a organização (BALDIW & CLARK, 1997). Mesmo assim, a
modularidade tem mostrado resultados positivos.

Em um estudo de caso conduzido por Ishii & Yang (2003), os autores apontam alguns
benefícios em empresas como GM, HP, BMW, Ericsson, Philips, Canon, Toyota, Toshiba,
dentre outras, na aplicação da estratégia modular. Através de uma pesquisa tipo survey as
empresas participantes relataram as seguintes vantagens: melhor qualidade, maior
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flexibilidade e variedade, redução dos custos e menor tempo de desenvolvimento do produto.
Outros autores também apontam para fatores positivos na adoção da modularidade. Como no
caso de Arnheiter & Harren (2006), que analisam o impacto da modularidade sobre a
qualidade. Nesse contexto, o presente trabalho pretende analisar a aplicação da modularidade
em projeto, em empresas que utilizam esse método no setor automotivo. Para isso, a estratégia
de estudo de caso foi conduzida em uma montadora de veículos, buscando uma maior
compreensão desse tema. O enfoque do trabalho é voltado para a identificação de variantes no
uso da modularidade no desenvolvimento de novos produtos e implicações organizacionais
decorrentes de sua adoção.

2. Métodos e técnicas de pesquisa adotados

A utilização do estudo de caso como abordagem metodológica deve atender as
questões da pesquisa no sentido de proporcionar um caminho para respondê-los. O estudo de
caso é um tipo de pesquisa, onde o objetivo é através dos dados coletados, analisar variadas
situações (YIN, 2001). O estudo de caso parte primeiramente de um referencial teórico, onde
são identificados os elementos conceituais importantes para a realização do estudo. Nesse
sentido, foi feito um mapeamento conceitual teórico, delimitando as fronteiras do assunto, em
termos dos princípios e grau de evolução da modularidade. Com essas informações e dados, a
escolha do cenário automotivo foi feita com base na literatura consultada, uma vez que as
organizações deste setor têm apresentado maiores evidências na aplicação da modularidade.

Para a coleta de dados, foi realizada uma entrevista não-estruturada no centro de
desenvolvimento tecnológico de uma montadora de veículos (caminhão e ônibus) com dois
funcionários da área de desenvolvimento de novos produtos, totalizando quatro horas. O
conteúdo foi gravado em gravador portátil de fita cassete, visando posterior transcrição. O
centro de desenvolvimento bem como as instalações da empresa também foram visitadas, in
loco, onde pode-se verificar os conjuntos de módulos montados, inclusive dirimindo possíveis
dúvidas sobre as decisões de construção destes. Os entrevistados também fizeram
apresentações focando a “comunização” de componentes no projeto de ônibus e caminhões da
montadora, centrado no tema modularidade. A equipe de pesquisa também teve acesso a
alguns documentos da empresa, disponibilizados pelos entrevistados, complementando assim
as fontes de evidências.

As narrações foram posteriormente transcritas e o texto enviado para os membros da
empresa, visando sua verificação e indicação de pontos que poderiam ser considerados
estrategicamente sigilosos para a empresa. Após a devolução dos textos com as anotações, o
caso foi construído extraindo-se do texto pontos considerados relevantes na adoção da
modularidade, bem como aspectos que pudesse ser comparados com a literatura estudada,
visando a análise dos dados.

3. Referencial teórico

Este tópico apresenta os resultados da revisão bibliográfica realizada. O tópico contém
uma descrição do desenvolvimento de novos produtos e, em seguida, sobre a modularidade. É
também considerada a relevância desta pesquisa para compreender melhor a estratégia
modular, sendo esse um assunto emergente e relativamente pouco explorado no cenário
brasileiro, no que tange no aspecto de desenvolvimento de novos produtos.

3.1. Desenvolvimento de produto e suas incertezas

O processo de desenvolvimento de produto (PDP) é essencial na construção e
sustentação da vantagem competitiva, considerando uma das mais importantes atividades nas
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empresas no fortalecimento da posição no mercado. Este processo de desenvolvimento
consiste de um conjunto de atividades que são executadas na definição de novo produto.
Pode-se dizer que é um processo de tomada de decisão, em que alternativas são identificadas
e avaliadas com critérios (necessidades do consumidor, possibilidades de produção, custos,
etc.). Sua função é integrar todos esses critérios e otimizá-los, considerando as restrições.
Todas essas decisões são complexas e fortemente relacionadas, necessitando muitas
interações (CLARK & FUJIMOTO, 1991).

Um dos fatores bem conhecidos sobre o processo de desenvolvimento de produto é
que o grau de incerteza que no início deste processo é bem elevado, diminuindo com o tempo,
mas é justamente no início que se seleciona a maior quantidade de soluções construtivas
(ROZENFELD, 1997; ROZENFELD et al., 2006).. As decisões tomadas no início do ciclo de
desenvolvimento são responsáveis por 85% do custo do produto final. O custo de modificação
aumenta ao longo do ciclo de desenvolvimento, pois a cada mudança, um número maior de
decisões já tomadas podem ser invalidadas. Assim, é um desafio gerenciar as incertezas
envolvidas num processo de desenvolvimento de produto, onde as decisões de maior impacto
têm que ser tomadas no momento em que existe um maior número de possibilidades e grau de
incerteza. Neste contexto, pode-se somar (ROSENFELD, 1997):

a) o fato deste processo se basear num ciclo projetar-construir-testar que geram atividades
necessariamente interativas;

b) de ser uma atividade essencialmente multi-disciplinar (trazendo fortes barreiras culturais
sobre a integração);

c) a existência de uma quantidade grande de ferramentas, sistemas, metodologias, soluções,
etc., desenvolvidas por profissionais/empresas de diferentes áreas, as quais não "conversam"
entre si;

d) a existência de diversas visões parciais sobre o processo de desenvolvimento de produtos.

Além das dificuldades em relação a sua operação, as visões parciais sobre esse assunto
ganha destaque, como destacado no presente trabalho.

3.2 Parcialidades no conceito do desenvolvimento de produto

Uma grande dificuldade atual para o gerenciamento do processo de desenvolvimento
de produto é a existência de diversas visões parciais. Segundo Rozenfeld (1997), o campo de
ensino e pesquisa "desenvolver produtos" vinha sendo tratado de maneira isolada pelas
diferentes áreas de conhecimento especializado. Portanto, ainda hoje profissionais de
engenharia tendem a pensar o desenvolvimento de produto como atividades específicas de
cálculos e testes (engenheiros químicos em termos de balanços de energia e dimensionamento
de equipamentos, engenheiros mecânicos em termos de cálculos e desenhos necessários para
processos mecânicos, etc.); "designers" ou programadores visuais como o resultado de
estudos de conceito; administradores como algo mais abstrato, independente do conteúdo
tecnológico e voltado para os problemas organizacionais e estratégicos; especialistas em
qualidade como a aplicação de ferramentas específicas; e muitos outros que poderiam ser
listados.

Quando transportadas para a prática, estas visões podem levar a muitos problemas e
ineficiências. Isto porque qualquer desenvolvimento, por maior a hegemonia de um
determinado conteúdo tecnológico, implica em conhecimentos de várias destas visões. Este
processo é um todo integrado que depende, para um adequado resultado final, a consideração
de diversos fatores ligados às mais diversas áreas do conhecimento e cada visão parcial
carrega consigo também uma linguagem e determinados valores próprios que dificulta a
integração entre os profissionais (ROZENFELD, 1997).
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3.3 Abordagem introdutória sobre modularidade e seu conceito

A modularidade é uma estratégia para construir processos ou  produtos complexos a
partir de subsistemas menores que podem ser desenvolvidos individualmente, mas que
funcionam como um conjunto integrado (BALDWIN & CLARK, 2000). A modularidade é
viabilizada pela divisão das informações em visíveis e ocultas. As informações visíveis são
decisões que influenciam decisões subsequentes do processo, que podem ser divididas em três
categorias (GRAZIADIO, 2004):

• Arquitetura, que especifica os módulos do sistema e suas funções;

• Interfaces, que descrevem em detalhes a interação entre os módulos, sua conexão e
comunicação;

• Padrões, para verificar a conformidade do módulo à configuração do produto ou
processo e medir seu desempenho em relação aos demais módulos.

Os parâmetros ocultos são decisões que não afetam o desenvolvimento além dos módulos
locais. Esta divisão entre as informações visíveis e ocultas deve ser precisa, sem ambigüidade
e completa, senão a modularidade perde seus efeitos e faz com que enfraqueça a integração
dos módulos. A modularidade, foco deste trabalho, é conceituada a seguir.

3.4 Aplicações da modularidade

Atualmente, a modularidade está presente em áreas tais como: indústria de
componentes eletro-eletrônicos, câmeras fotográficas, computadores e, principalmente, no
setor automotivo (ARNHEITHER & HARREN, 2006). Entretanto, a decisão de adotar uma
estrutura modular carece de estudos, pois é necessário uma mudança efetiva no processo de
produção e que, na verdade, poucas organizações na indústria automotiva tem avançado nesta
direção (CAMUFFO, 2000). Um levantamento tipo survey conduzido em empresas na
Europa, Estados Unidos e Japão indicou que organizações como Ericsson, Sony, Philips,
HP,Toshiba, Canon, estão ao par dos conceitos da modularidade, mas nem todas
familiarizadas em alto nível (ISHII & YANG, 2003). A aplicação da modularidade também
pode ser vista do ponto de vista do conceito escolhido. Neste contexto, pode-se analisar a
aplicação delas destacadas na seqüência.

Graziadio (2004) introduz o conceito da modularidade como uma abordagem de três
formas diferentes: modularidade aplicada ao projeto do produto, modularidade aplicada à
produção e modularidade aplicada ao uso.Na primeira abordagem, referente a aplicação ao
projeto do produto, o enfoque está em direção a redução de tempo através da paralisação das
atividades, ou seja, fazer atividades diferentes ao mesmo tempo; além disto, a modularidade
pode ajudar as mudanças tecnológicas, pois os módulos são concebidos por especialistas
(fornecedores) em determinada categoria (GRAZIADIO, 2004).

O conceito da modularidade na produção, segunda abordagem, surgiu como vantagem
competitiva na indústria de computadores da década de 60 (ARNHEITHER & HARREN,
2006). Esse conceito apresenta que a produção com módulos aperfeiçoa a montagem final do
produto, permitindo assim o aumento da variabilidade do produto sem o aumento do custo.
Há também uma redução significativa do lead time (BALDWIN & CLARK, 1997). Segundo
Graziadio (2004), sendo os módulos combinados em diferentes versões, o atraso na
finalização viabiliza a produção de produtos variados e mais adaptados às necessidades dos
consumidores. A produção modular traz como benefício à redução dos estoques de produtos
acabado e melhora a agilidade de resposta à demanda variável. A lógica de aplicar o conceito
de modularidade na produção baseia-se nos princípios fordistas de padronização e agregação
de tarefas, sendo que as tarefas passíveis de padronização são separadas das mais complexas,
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retiradas da principal linha de produção e montados em forma de módulos para colocação
posterior na linha de montagem (SAKO & MURRAY, 2000).

Por último, a modularidade aplicado ao uso, que atende à necessidade do cliente
(usuário), permitindo que este possa escolher qual o atributo que melhor se adapte à sua
necessidade (BALDWIN & CLARK, 1997).

3.5 Vantagens na adoção da modularidade

As vantagens da modularidade podem não ser vistas pelos clientes. Suas vantagens
dependem da relação com os processos, e sua interação com eles, bem como o envolvimento
com os fornecedores. É interessante para as empresas trabalharem com o menor número
possível de fornecedores, principalmente enquanto eles são líderes em tecnologia e qualidade.
Neste contexto, quanto menos fornecedores, melhor será o relacionamento ente empresa e
fornecedor. Essa proximidade pode ter vantagens, como apontado por Pires (2004), no caso
da Dell Computadores com sua seleta e flexível base de fornecedores. A questão fornecedor
pode ser um dos pontos-chave da performance da modularidade.

Com a modularidade, os fornecedores têm a sua atuação no processo de
desenvolvimento de produtos facilitada, devido à independência que lhes é conferida. Além
disso, o produto modular facilita a logística/distribuição com a diminuição de fornecedores,
através da delegação de subsistemas menores aos fornecedores dos módulos. Clark e Fujimoto
(1991) apontam para a importância de envolver os fornecedores no desenvolvimento de
produto, enfatizando a transferência de responsabilidade de inovações. No setor de autopeças
brasileiro, políticas são adotadas para a diminuição de fornecedores, e uma nova relação com
eles no processo de desenvolvimento de produto (TOLEDO et al., 2003). Ainda conforme os
autores, essa relação permite uma maior participação dos fornecedores desde o início do
projeto, resultando numa maior autonomia aos fornecedores. A tendência de maior
participação dos fornecedores, já ocorre há algum tempo. Quando vista no cenário da
modularidade, os fornecedores estão ligados diretamente com os módulos, e sua participação
pode ser mais elevada ainda do que possa prever.

Em outro contexto, outros autores (Ishii & Yang, 2003; Arnheiter & Harren, 2006)
apontam benefícios relacionados com a qualidade ao adotar um sistema modular.
Especificamente, Arnheiter & Harren (2006) relatam essa relação no impacto da
modularidade sobre os “oitos atributos chaves da qualidade”. Naquele trabalho conclui-se que
a modularidade pode ter um impacto negativo e positivo na qualidade de produto. A seguir,
são apresentado os impactos da modularidade com os “oito atributos chaves da qualidade”
apontado por Arnheiter & Harren (2006):

a) Aesthetics: este atributo (etética) representa a aparência de um produto, sensação, som,
gosto, aroma, a preferência pessoal e etc. Converter um produto para um produto modular
pode impactar a estética em duas maneiras diferentes, um negativo e um positivo. Pode
negativamente ser afetado pela modularidade porque a necessidade para definir as relações
(componentes) limita as possibilidades do projeto. Porém, se a modularidade significa que
muitas peças pequenas são combinadas em alguns módulos, isto pode ter efeitos positivos na
apelação visual do produto.

b) Perceived quality: a qualidade percebida (perceived quality) é baseada na reputação, que é
construída lentamente com o tempo. O uso da modularidade não deve ter um impacto direto
na qualidade percebida. Outras dimensões da qualidade como a confiabilidade, durabilidade,
ou o desempenho, possuem importância maior para o mercado. Quanto mais responsabilidade
da qualidade é deslocada para fornecedores do módulo, e um número inferior de fornecedores,
os clientes tendem a se interessar sobre a fonte dos módulos. Assim, a modularidade não
muda o fato que é primeiramente o integrador do sistema que mantém a reputação do produto.
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c) Performance: o desempenho de produto é baseado em características como manusear,
velocidade máxima de um carro ou potência de um som. Uma variedade dos módulos
influencia o desempenho de um carro, por exemplo, a sensações são determinadas por muitos
módulos incluindo o chassi, os pneus, o corpo, e o motor. O desempenho em termos de
velocidade é determinado primeiramente pelo poder do módulo do motor.

d) Conformance: a conformidade corresponde a noção tradicional da qualidade e representa a
extensão a que um produto se encontra com especificações do projeto. Considerando um
componente de aço feita por máquina que possua dez características da qualidade
(comprimento, largura, revestimento da superfície, nivelamento e etc.) se a peça estivesse
medida, e todas as dez características estivessem dentro dos limites da especificação, então a
peça conformar-se-ia às exigências. Naturalmente, um produto em conformidade pode ainda
ser inferior e inadequado para o uso por causa de um defeito ou do projeto. Se o uso da
modularidade melhora a conformidade ainda é incerto. Muitas das atividades tradicionais de
inspeção e das verificações para ver se há conformidade, são repassadas naturalmente para os
fornecedores.

d) Features: as características adicionais que impulsionam potencialidades básicas do produto
são chamadas features. A facilidade com que os clientes escolhem opções e adicionam ou
suprimem características ao requisitar um computador é facilitado pela arquitetura modular.
Fornecer mais características de produto não é sempre um sinal da alta qualidade. Muitas
características são usadas aumentando a complexidade, podendo diminuir a confiabilidade e o
serviceability de um produto que serão vistos a seguir. Um exemplo de características de
produto inclui baterias tipo AA com os indicadores internos da vida da bateria, as teclas do
ajuste do volume em laptops, e controles remotos para ar condicionado. Para a bateria tipo
AA, o indicador foi adicionado diretamente à superfície exterior do módulo. Em laptops, os
controles de volume são posicionados tipicamente no alto do teclado. O ar condicionado tem
o módulo de controle remoto que é montado e projetado pelos fornecedores. A modularidade
provavelmente não aumenta a qualidade de características de produto. Entretanto, a
modularidade facilita adicionar características ao produto.

e) Serviceability: Este atributo está associado ao atendimento, como a facilidade de reparo ou
o tempo para se reparar. O tempo para reparar freios de um carro é um exemplo de uma
medida do serviceability. Alguns aspectos do serviceability tais como a cortesia do mecânico
que reparou freios são subjetivos. A velocidade do serviço é melhor geralmente quando as
relações estão bem definidas. Isso permite, por exemplo, a recolocação rápida dos módulos
dos freio, da tapeçaria e etc. Na indústria de alimento tipo fast food, a receita é facilitada pelo
uso de ingredientes pré-cortados (por exemplo, tomates e cebolas) e pré-cozido (carne). Os
ingredientes representam os módulos neste caso. Tendo que preparar todos estes ingredientes
correria o risco de ser ineficiente e aumentaria extremamente o tempo de serviço. Entretanto,
a modularidade pode também ter um impacto negativo no serviceability. É freqüentemente
necessário substituir o módulo inteiro quando somente um único componente dentro daquele
módulo falhou. Isto é porque os módulos frequentemente contém determinadas peças
intercambiáveis, tais como as pastilhas de freio em um módulo do eixo. O mecânico não
substitui o freio inteiro, apenas as pastilhas. Em outros casos, os módulos inteiros devem ser
substituídos mesmo que somente um sub-componente dentro desse módulo falhe.

f) Reliability: a confiabilidade é a capacidade de um produto de executar suas funções
requeridas, sob condições indicadas, por um período de tempo especificado. As medidas
quantitativas comuns da confiabilidade são “o tempo médio entre falhas”, e “o tempo médio à
primeira falha”. Conseqüentemente, a confiabilidade tem um impacto significativo na
produtividade. É também importante distinguir entre a confiabilidade de componentes
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individuais e a confiabilidade de um sistema ou de um produto total. Mesmo assim, a
modularidade não interfere de forma significativa sobre a confiabilidade na ótica dos clientes.

g) Durability: a durabilidade do produto corresponde a sua vida útil e é diretamente
relacionado com a manutenção desde que isso seja possível. A extensão da vida útil de um
produto faz com que o usuário tenha que fazer a manutenção. A decisão de quando substituir
um produto é baseado em dois fatores: 1) Quanto o produto ainda fornece de seu
funcionamento? 2) O custo do reparo justifica manter o produto? Arnheiter & Harren (2006),
afirmam que as arquiteturas modulares podem reduzir o custo do reparo e, conseqüentemente,
aumentar a durabilidade do produto. As relações têm que estar bem definidas e os pontos da
conexão dos módulos permutáveis tem que ser acessíveis, facilitando o reparo. O custo e a
extensão do reparo são dependentes do projeto e da arquitetura de produto, destacada a seguir.

3.6 Arquitetura do produto

A arquitetura é o esquema por que a função de um produto é alocada a seus
componentes físicos. Analisar um projeto de produto em componentes funcionais e
especificar as relações que definem os relacionamentos funcionais entre aqueles componentes
criam a arquitetura do produto (ULRICH, 1995). As propriedades da arquitetura
correspondem a um sistema técnico que representa os relacionamentos interativos entre
componentes (FUJIMOTO et al., 2001).

Segundo Huang (1999), o conceito da arquitetura do produto envolve o arranjo e
mapeamento entre os elementos, além das especificações das interfaces entre os componentes
que integram entre si. Analisando a estrutura de produto Ulrich (1995) sub-dividiu em
arquitetura modular e arquitetura integral. A partir desta definição, o autor menciona seus
efeitos na variabilidade dos produtos. Em uma estrutura modular, Ulrich (1995) menciona que
há maior facilidade da desmontagem e da remontagem, a fim de construir produtos ou
sistemas diferentes. Esta facilidade cria mais variação e flexibilidade dos produtos finais
(BALDWIN & CALRK, 1997).

Uma arquitetura modular ocorre quando as sub-estruturas físicas existentes têm uma
interação de um pra um com um subconjunto do modelo funcional de um produto (MEYER
& UTTERBACK, 1993). Os autores relatam ainda que, por meio de mudanças de
componentes no módulo em um produto modular, as empresas podem introduzir produtos
novos no mercado ou fazer o produto funcione com esforço limitado, tempos de ligação mais
curtos, e custos mais baixos. Em contraste aos produtos modulares, geralmente não existe no
produto integral uma relação entre a função e o componente. As multi-funções podem ser
conseguidas com um único componente ou multi-componentes, mas é difícil identificar um
relacionamento simples entre a estrutura funcional e física em produtos integrais. As equipes
de funcionários e a organização que produzem o produto devem interagir muito mais
freqüentemente e mais próximas, otimizando o desempenho de seus produtos (ULRICH,
1995).

A superioridade de produtos modulares contribui para a facilidade da desmontagem e
da remontagem, a fim de construir produtos ou sistemas diferentes. Esta facilidade cria mais
variação e flexibilidade dos produtos finais (BALDWIN & CLARK, 1997). Isto explica a
superioridade do produto modular.

O sistema modular tem apresentado na literatura benefícios na sua aplicação. O estudo
de caso realizado busca também identificar as alternativas positivas e negativas sobre esse
tema sob o ponto de vista da sua aplicação. A seguir, esta a parte empírica do trabalho, bem
como os resultados do estudo de caso são apresentados.
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4. Resultados do caso

Nesse tópico são apresentados os resultados obtidos na coleta de dados realizada na
empresa selecionada. Primeiramente é destacado o perfil da empresa estudada que, por razões
de sigilo solicitado pela empresa, seu nome não é divulgado. Em seguida, os resultados do
caso são descritos, separando a utilização da modularidade conforme o desenvolvimento de
um novo produto, seja esse um caminhão ou um ônibus.

4.1. Descrição da empresa

A entrevista foi realizada em uma montadora localizada no estado de São Paulo. A
empresa tem sua matriz no exterior, e seus produtos são veículos do tipo caminhão e ônibus.
Na divisão de ônibus, o Brasil é responsável pela fabricação por quase toda América do Sul e
África. Sua influência no mercado é muito grande, tendo boa parcela desses veículos nesses
segmento. A modularidade é assunto familiar para essa montadora, pois é utilizada no
desenvolvimento tanto de caminhões como de ônibus como apontado a seguir.

4.2 Modularidade no projeto de caminhões

Na divisão de caminhões, a montadora entrevistada tem uma parcela de
responsabilidade relativamente pequena no processo de desenvolvimento de novos produtos,
pois sua matriz não é no Brasil. Dessa forma, a responsabilidade do projeto praticamente não
é da empresa do Brasil, decisão tomada por questão da comunização de componentes.

A estrutura do caminhão favorece um sistema modular. Um dos módulos é a cabine,
que engloba sub-sistemas desde a parte elétrica até a tapeçaria. No caminhão, o chassi é a
base de tudo, ou seja, todos os componentes são fixados no quadro, ele tem que suportar todo
o peso e esforços que atuam sobre ele. Outro módulo é o trem de força (power train),
composto pelo sistema de força e outros itens. Todos esses componentes em cima do quadro,
tende a estar “equilibrados”, distribuindo o peso de forma adequada. O fato de esses módulos
serem desenvolvidos separadamente, não condiz que eles são produzidos separados, e num
processo final todos são montados e o produto está pronto. Na produção, a modularidade não
é evidente, como por exemplo, o eixo que é um módulo no desenvolvimento de produto, mas
na produção ele incorpora freio. Esse caso fica claro pois as sapatas do freio a tambor ficam
dentro das ponteiras do eixo e seria impraticável conectar o eixo as outras partes do caminhão
sem antes estar com os freios. Assim, apesar da adoção da estratégia modular, não é
plenamente visível a aplicação da modularidade no projeto de caminhões desde as fases
iniciais, principalmente devido ao fato de ser um projeto da matriz, com menor autonomia da
subsidiária no Brasil. No entanto, foi identificado que o projeto foi adaptado para o conceito
modular, facilitando a comunização de componentes, isto é, a utilização de componentes em
diferentes produtos.

4.3 Modularidade no projeto de ônibus

Foi identificado que o projeto de ônibus se difere do projeto de caminhões,
principalmente porque no desenvolvimento de ônibus na organização é produzido
basicamente o chassi. Na empresa estudada, o desenvolvimento do chassi é quase em sua
totalidade desenvolvido no Brasil, lhes conferindo mais autonomia, quando comparado com
caminhões. Porém, as decisões relevantes são ainda tomadas pela matriz. Em outra palavras, a
matriz detém o controle sob o projeto, apesar do centro de desenvolvimento no Brasil ter certa
autonomia nas decisões de projeto.

Em países desenvolvidos, principalmente da Europa, a idéia da produção somente de
chassi não é mais uma realidade. Hoje em dia os projetos são de ônibus integrais, ou seja,
ônibus que já seja “encarroçado” (colocação da parte superior do ônibus e acabamento geral)
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na própria montadora, sendo expedido pronto pra rodar. Apesar de não existir uma certeza se
todo o mundo todo vai migrar para um ônibus integral, esta tendência não muda o foco
brasileiro no chassi, pelo menos no momento. Isso acontece porque o Brasil exporta para
vários países, em grande parte para a América do Sul e a transição para ônibus integral ainda
pode durar décadas, como identificado na coleta de dados. O projeto de ônibus é dividido em
cinco módulos:

1 - módulo frontal;
2 - módulo do eixo da frente;
3 - módulo intermediário;
4 - módulo do eixo de trás;
5 - módulo traseiro.

O primeiro módulo é tudo que se refere à cabine e painel. O segundo módulo envolve
toda a parte de suspensão, pneus e outras menos importantes, sendo similar ao módulo 4. O
terceiro módulo é simplesmente um módulo de conexão com outros módulos, utilizado para
transporte em um dos tipos de arquitetura modular (destacada mais a frente). Para países da
África principalmente, esse módulo diminui o tamanho real do ônibus, diminuindo os custos
para exportação. Este módulo faz ligação dos módulos 1 e 2 com os módulos 3 e 4,
diminuindo o tamanho do ônibus e facilitando o transporte. Pode ser comparado como uma
embalagem de transporte, pois esse módulo de ligação não fica com o cliente.
Conseqüentemente, a empresa que fará o encarroçamento terá que ter tecnologia suficiente
para desacoplar este módulo, que posteriormente retornará para a montadora. Por último, o
módulo cinco que é praticamente o motor, é a parte mais complexa. As conecções entre os
módulos tais como tubos e cabos, não fazem parte dos módulos, e estão tratadas no projeto de
forma separada.

Para o projeto de ônibus, a empresa trata o conceito de modularidade de duas formas.
Primeiro oferece liberdade ao encarroçador de escolher entre algumas opções, e segundo
limita ao máximo a atuação do encarroçador. A justificativa para essa divisão se deve ao fato
da diferença no nível de tecnologia dos encarroçadores, partindo do ponto que a empresa
exporta para vários países, alguns com tecnologia limitada e outras com tecnologia de ponta.
No primeiro conceito (tecnologia existente), o próprio encarroçador pode fazer as alterações,
conferindo maior flexibilidade e variedade, confirmando o divulgado na literatura (ISHII e
YANG, 2003). Esse primeiro conceito de módulo é importante para o projeto de ônibus, pois
oferece várias alternativas diferentes, como por exemplo, adicionar outros eixos, desde que
haja interfaces que suportem, e assim aumentar a gama de produtos. Contudo, todas as
combinações são testadas e, sendo aprovadas entram como alternativas possíveis. Esse
assunto será desdobrado no próximo tópico.

4.4 Variação da modularidade segundo o tipo de produto

O conceito de modularidade na literatura é apenas um, mas quando visto aplicado no
desenvolvimento de novos produtos da empresa estudada nota-se variação dependendo do
tipo de produto. O conceito ainda permanece como a de construção de produtos mais
complexos a partir de subsistemas, sendo estes desenvolvidos individualmente, mas com o
funcionamento integrado, permitindo assim a produção de diferentes produtos através de
combinação de subsistemas como destacado na literatura (BALDWIN & CLARK, 1997).
Porém, o tratamento dado aos diferentes clientes, faz alterações na aplicação da modularidade,
que, na verdade, não são tão significativas principalmente na produção. Isso pode ser
explicado em função do alto investimento necessário para alterar a produção existente, como
foi identificado na coleta de dados na empresa estudada. Na verdade, a produção não é
considerada no projeto modular, pois alterações nesse sentido implicariam em investimentos
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significativos na construção ou reformulação da planta fabril. Dessa forma, pelo menos no
momento, a empresa não tem planos para uma reformulação do chão-de-fábrica limitando,
portanto, a adoção da modularidade em produção.

No caso de projeto de ônibus, a empresa estudada usa duas variantes no conceito
modular para o desenvolvimento de novos produtos. Na primeira variante, a empresa
disponibiliza um conceito para os clientes com maior tecnologia, produzindo um produto
mais sofisticado que evidencia a modularidade de maneira mais incisiva, em direção mais
direta com as tendências atuais identificadas na literatura. Esse conceito permite, por
exemplo, escolher o tamanho do ônibus, para determinado encarroçador, que precisa ter certo
nível tecnológico devido às necessidades de alinhamento na construção do ônibus como um
todo. Na segunda variante, países importadores dos produtos da empresa que não possuem tal
tecnologia, ou seja, capacidade tecnológica para encarroçar um ônibus, não pode alterar o
chassi. Portanto, exclui-se esse tipo de cliente do primeiro conceito. O segundo conceito é
então de um ônibus mais simples, derivado do caminhão. O objetivo é não permitir que o
encarroçador faça nenhuma alteração. O chassi é formado por uma peça única, pois não pode
haver o risco de ter um chassi desalinhado (se fosse construído por duas partes) após o
encarroçamento e, assim, comprometer a dirigiabilidade do veículo. O produto fica então
praticamente pronto sem alternativas para alterações. Como apontado anteriormente, esse
conceito se deve ao fato de que muitos países importadores de ônibus não tem tecnologia
suficiente para fazer modificações sem comprometer a qualidade do produto, prejudicando a
imagem da empresa estudada. Essa decisão diminui a variedade de produto, mas ao mesmo
tempo garante trabalhar com mais qualidade assegurada.

Como os dois conceitos de modularidade são produzidos na mesma linha na produção,
os impactos das decisões do desenvolvimento são grandes, porque um produto desenvolvido
há dez anos atrás para essa linha tem que ser montado junto com um produto mais atual.
Assim, as modificações na introdução de uma nova plataforma de desenvolvimento pode
implicar em grandes mudanças na linha de produção. Porém, como visto anteriormente, as
variantes desses dois conceitos são para o desenvolvimento de novos produtos, não para a
produção, mas obviamente trazem impactos na produção. De certa forma, o desenvolvimento
de novos conceitos acabam ficando limitados, devido às limitações da produção. Entende-se
que só seria possível aplicar a modularidade na produção se a planta da montadora fosse
projetada para isso, como identificado em outras plantas industriais do gênero. Como
identificado, essa decisão não é hoje viável e muito menos rentável para a empresa.

Na verdade, o conceito de modularidade foi “adaptado” tanto para a realidade interna
da empresa, como para os tipos de encarroçadores nas várias partes do mundo. Segundo
Camuffo (2000), a utilização de sistemas modulares tem trazido implicações com relação a
aspectos estratégicos, sendo assim a empresa entrevistada optou por “adaptar” o conceito da
modularidade de acordo com as dificuldades encontradas com situação atual,
consequentemente não saindo das diretrizes estipulas pelas estratégias de investimentos.

Na literatura, nota-se que as relações com os fornecedores também foram afetadas com
o sistema modular. Em um estudo com os fornecedores da Fiat, Toledo (2003) afirmou que a
participação dos fornecedores no desenvolvimento de produto esta crescendo cada vez mais.
Nesse sentido, foi identificado a presença de fornecedores desde as fases iniciais, alguns a tal
ponto a ter parceria com a montadora, participando intensamente no desenvolvimento. Ao se
tratar de fornecedores, é vantajoso um sistema modular, em razão de se ter módulos bem
definidos. Seria difícil para os fornecedores se em todos os novos desenvolvimentos ele
precisasse fazer novas peças. Além disso, a participação pode solucionar os problemas mais
rápido, diminuindo o tempo de desenvolvimento. No entanto, esses aspecto não foi
investigado em profundidade no caso estudado e pode ser um tema para pesquisas futuras.
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Finalmente, foi identificado no caso estudado alguns fatores positivos na adoção do
sistema modular na empresa. A modularidade foi adaptada conforme o tipo de produto em
questão e também conforme ao tipo de cliente, no caso do projeto de ônibus. Algumas
considerações finais nesse sentido são discutidas a seguir.

5. Conclusões

Primeiramente, é necessário destacar que, embora ainda com limitações quando a
validade externa (grau de generalização dos resultados), a escolha da estratégia de estudo de
caso atendeu aos objetivos do trabalho. Sem a observação do contexto da unidade de análise
estudada, seria mais difícil a análise dos dados coletados. Das técnicas utilizadas para coletar
os dados da unidade de análise, verificou-se que a entrevista foi uma técnica apropriada para
alcançar os objetivos nesse tipo de pesquisa. As entrevistas também permitiram levantar
maiores indícios e evidências sobre a aplicação da modularidade, e sua importância no
desenvolvimento de novos produtos, mais especificamente de caminhões e ônibus. Além
disso, possibilitou observar a reação dos entrevistados diante das perguntas colocadas. Outra
forma importante para complementar os dados foram as informações obtidas através de
documentos da empresa entrevistada.

No contexto estudado, os resultados da entrevista reafirmaram a posição da literatura
que a modularidade possibilita que se tenha uma gama mais variada de produtos. Pode-se
considerar que objetivos do trabalho foram atendidos, apesar de ainda existirem lacunas a
serem investigadas. Pode-se concluir, por exemplo, a adoção de variantes no uso do conceito
da modularidade, como destacado anteriormente no caso de projetos de ônibus. Embora em
menor profundidade, verificou-se também que, com a estrutura modular de produto, os
engenheiros têm maior liberdade para projetar seus módulos, sem dependência direta de
outras etapas de projeto. Devido a esta maior independência, pode-se ter uma maior
intensidade de inovações no projeto, pois os engenheiros podem criar e testar diferentes
soluções dentro de seus próprios módulos, devendo respeitar somente as regras visíveis ou
interfaces do sistema.

Como a literatura também destaca, após a divisão em módulos, os fornecedores
tendem a participar diretamente do desenvolvimento do produto. Outro reflexo imediato é o
alcance mais rápido de soluções, pois os problemas são resolvidos com maior facilidade e
consequentemente impactando essas melhorias na qualidade do produto. No entanto, esses
aspectos não foram estudado em profundidade no presente trabalho, necessitando de estudos
futuros sobre o assunto, visando sua continuidade.
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