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Resumo: A indústria automotiva tem experimentado um processo de mudanças substanciais
devido às influencias da globalização e de estratégias de modularização. Neste contexto de
mudanças, os fornecedores da cadeia de suprimentos automotiva vêm obtendo novos
domínios no desenvolvimento de produtos modulares. No entanto, a expectativa de que haja
uma transferência de valor ao longo da cadeia de suprimentos é um tema que ainda não
encontra-se consolidado. Nesse sentido, este trabalho busca identificar práticas
organizacionais e atividades relativas ao desenvolvimento de produtos que são
desencadeadas pela adoção da modularidade na cadeia automotiva. Par essa finalidade, dois
de casos exploratórios são estudados visando obter uma análise preliminar nesse tema de
pesquisa. O trabalho apresenta alguns determinantes de progressividade de competências
entre os fornecedores da cadeia modular que podem impactar no grau de transferência de
valor nas atividades de desenvolvimento de produto entre estes fornecedores. As evidências
empíricas coletadas possibilitaram posicionar ambas as empresas em estágios distintos de
acordo com o modelo de progressividade de competências modulares proposto na literatura.
Palavras-chave: Modularidade; Projeto modular; Transferência de valor.

1. Introdução

Particularmente, ao longo destes últimos 20 anos, a indústria automotiva tem
experimentado um processo de mudanças substanciais devido às influências da globalização,
da produção enxuta e estratégia de modularização (SHIMOKAWA, 2002). Devido a sua
grande complexidade, este setor vem adotando a modularização, com destaque de seus
impactos nos processos produtivos e nas reconfigurações da cadeia de suprimentos. Outra
tendência importante que surge nos últimos anos é a externalização (outsourcing) de
atividades de manufatura e de desenvolvimento de produtos e tem como característica de ser
um processo complexo e lento, que envolve criação, dispersão e coordenação de
conhecimento na cadeia de suprimentos e que são, particularmente, transferidos aos
fornecedores considerados estratégicos (CLARK e FUJIMOTO, 1991). A decisão de
externalizar determinada atividade é motivada pela eficiência relativa aos custos (CLARK e
FUJIMOTO, 1991) e também da base de conhecimento (BECKER; ZIRPOLI, 2003).
Portanto, a cadeia automotiva, por meio da liderança dos fabricantes de veículos – OEM
(Original Equipment Manufacturer), decide sobre novas formas de alocação, propriedade e
acesso ao conhecimento e oportunidades de aprendizado nas atividades de desenvolvimento
de produtos transferidos entre diferentes empresas da cadeia de fornecimento (BECKER e
ZIRPOLI, 2003).

Estas novas tendências não só afetam a arquitetura dos negócios das OEM, mas também
implicam em uma redefinição da importância dos fornecedores da cadeia automotiva na
agregação de valor nos processos de manufatura e desenvolvimento de produtos.

Autores como Corswant e Fredriksson (2002), Sturgeon (2002), Doran (2003) e Morris
et al. (2004) concordam que para se alcançar este objetivo de integração da cadeia produtiva,
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as OEM e seus parceiros estratégicos precisam melhorar o desempenho relativo à produção
(entrega, confiabilidade, qualidade e custo) e desenvolvimento de produto (tempo, custo e
taxa de inovação). Portanto, os fornecedores do setor automotivo que inicialmente projetavam
componentes que se adequavam aos aspectos funcionais definidos pelas OEM passaram a se
capacitar na oferta de soluções de projetos. Enquanto as OEM estabelecem o desempenho
completo nas especificações e informações sobre as interfaces com o veículo, os fornecedores
projetam soluções através de tecnologia própria e, freqüentemente adaptam o projeto aos
requisitos específicos dos clientes. Por exemplo, de acordo com a literatura referente a
projetos de desenvolvimento de produtos modulares (SANCHEZ e MAHONEY, 1996;
MARTIN e ISHII, 2000; FREDRIKSSON, 2002; HOLTTÃ e TANG, 2003), as interconexões
relativas às atividades desenvolvidas nesta nova cadeia de valor descentralizada tendem a ser
altamente integradas através de projetos realizados com a transferência de informações
codificadas. A essência desta ruptura (descentralização) na cadeia de valor parece ser
amplamente determinada por fatores técnicos definidos nos projetos, especialmente os de
conhecido domínio (manufatura e desenvolvimento de produtos) e padronizados entre os
integrantes da cadeia automotiva de valor, que determinam o protocolo de acesso a estas
especificações codificadas para os projetos de desenvolvimento de produtos. Está implícito
que a nova arquitetura que se configura, por meio destas interconexões, possui muitas das
vantagens proporcionadas pela modularidade como fator chave de sucesso em projetos de
produto.

Neste contexto de mudanças, os fornecedores da cadeia automotiva de suprimentos
estão obtendo novos domínios em manufatura e desenvolvimento de produtos modulares e
fortalecendo as suas competências essenciais com a vantagem do ganho de economias de
escala e escopo. Em primeira instância, os fornecedores estratégicos de primeiro nível estão se
beneficiando deste processo adquirindo progressiva maturidade e assumindo o papel de
gestores na contratação e desenvolvimento de seus fornecedores de segundo nível. O
indicativo desta evolução é o aumento da transferência das atividades de valor agregado pelas
OEM a estes fornecedores estratégicos e o seu subseqüente repasse “efeito cascata” aos outros
elementos da cadeia de suprimentos modular (DORAN, 2004). Nesse sentido, alguns
questionamentos relativos à cadeia de suprimentos estão presentes: como a transferência de
valor deve ser feita em toda a cadeia e quais critérios são adotados para tal transferência,
como medir esta transferência valor e seus resultados. Este é o foco deste trabalho, cujo
objetivo principal é identificar as práticas organizacionais e atividades relativas ao
desenvolvimento de produtos que são desencadeadas pela adoção da modularidade na cadeia
automotiva de valor. De forma mais específica, pretende-se analisar os processos de
desenvolvimento colaborativo de produtos e transferência de atividades chave para os
fornecedores, reorganização da manufatura e garantia da qualidade a partir do
desenvolvimento de produtos. Nesse sentido, dois de casos exploratórios são conduzidos
visando obter uma análise preliminar nesse tema de pesquisa. Porém, antes é apresentado um
referencial teórico sobre a indústria automotiva e sobre os princípios da modularidade para,
em seguida, descrever os métodos e técnicas adotados no presente trabalho. Na seqüência, os
resultados dos casos são apresentados, bem como as conclusões do presente estudo.

2 Cenário competitivo da indústria automotiva

A indústria automobilística é uma das mais expressivas e complexas da economia
mundial e provoca grande impacto nas economias dos países e necessita de uma ampla
estrutura industrial composta por fabricantes de componentes e materiais. Segundo dados do
SINDIPEÇAS – Sindicato das Indústrias de Autopeças, o setor automotivo, ao final de 1995
representava 3,8% do PIB brasileiro e em 2005 representou 5%. A produção aproximada em
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2005 foi de 65 milhões de veículos, tendo o Brasil contribuído com o volume aproximado de
2 milhões de veículos (SINDIPEÇAS, 2006).

Um fator importante que esta caracterizando a indústria automobilística é o seu “grau de
maturidade”. Bertero (1998) descreve dois fatores importantes que comprovam esta
maturidade no setor: 1. demanda global estável ou declinante (em 2001 a demanda global caiu
3,9%, e no período 1997-2001 cresceu apenas 1,9%. Nos países desenvolvidos, a taxa de
declínio é ainda maior, como nos Estados Unidos, em que o mercado declinou 11% em 2001
e 6% nos últimos quatro anos; e 2. maior sofisticação e exigência dos consumidores (em um
cenário em que a concorrência está mais acirrada, e a demanda é declinante, os consumidores
são naturalmente mais sofisticados em seus desejos e mais exigentes no processo de
comparação e escolha de produtos).

O declínio da demanda é mais evidente nos países desenvolvidos, mas ainda existe
grande espaço de crescimento nos países emergentes, como o México, Argentina e Brasil.
Segundo dados do SINDIPEÇAS (2006), o número de veículos da frota circulante por
habitantes, em 2004, demonstra esta afirmação como exemplificado pelos seguintes países a
seguir: Itália (584); Alemanha (556); Canadá (546); Reino Unido (499); França (493);
Estados Unidos (459); Japão (440); México (134); Argentina (125) e Brasil (99).

Shimokawa (2002) aponta que, devido a este estágio de maturidade, novos
direcionamentos estratégicos na indústria automotiva – produção com maior economia de
escala e manutenção de sistemas flexíveis de produção - estão promovendo sua reorganização
e impulsionado o aumento da competição entre as OEM. Estas estratégias emergentes
definem o novo paradigma da customização em massa que tem como características
fundamentais o rápido desenvolvimento de produtos (serviços) com alta variabilidade e
diferenciação e uso eficiente de processos produtivos flexíveis e de baixo custo. Ou seja, as
novas estratégias do setor automotivo estabelecem processos mais estáveis e flexíveis que
proporcionam um fluxo dinâmico de produtos variados e personalizados e de respostas
rápidas aos consumidores (PINE, 1991).

Alguns impactos importantes destas estratégias são a redução nos custos de produção,
aceleração no grau de inovação tecnológica, estruturação de fornecimento global na cadeia de
suprimentos, utilização do e-business como ferramenta de comunicação para o
desenvolvimento de projetos e a tendência de concentração do setor através das fusões e
aquisições nas montadoras e também em seus grandes fornecedores da cadeia automotiva. Tal
reorganização está propiciando novas tendências de parcerias estratégicas no setor automotivo
global (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
EXTERIOR, 2006). Entre as principais tendências observadas nesta publicação pode-se
destacar:

1. “Co-design” (engenharia básica do veículo é desenvolvida pela montadora em conjunto
com os fabricantes de autopeças);

2. Desverticalização produtiva (transferência para a indústria de autopeças de grande parcela
da fabricação e montagem de sub-conjuntos, em certos casos até do próprio veículo);

3. Montadoras fabricarem, exclusivamente, produtos de classe mundial (fabricação
compartilha de linhas de produto em uma única plataforma global de produção) e 4. formação
de joint-ventures entre empresas do segundo e do terceiro níveis (fornecedores de peças ou
conjuntos para os de primeiro nível).

Entre todas as tendências mencionadas, destaca-se a adoção das plataformas globais que
desencadeia uma nova estratégia de manufatura e desenvolvimento de produtos: menor
número de plantas que são utilizadas para a produção de diversos produtos e a conseqüente
redução dos componentes e modularização que estreita a cooperação entre os integrantes da
cadeia de suprimentos (HOEK e WEKEN, 1998; SHIMOKAWA, 2002). Com a adoção de
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plataformas globais destinadas a vários modelos de produto, o volume de produção pode
aumentar ao mesmo tempo em que variantes nos produtos podem ser criadas através de
modificações nos módulos (BALDWIN e CLARK, 1997). Da mesma forma, Sanchez (1993)
declara que o projeto de produto modular é uma estratégia de flexibilização da produção que
permite a uma empresa responder às mudanças de mercado e tecnológicas por uma rápida
criação de variantes na linha de produtos sem custo adicional através de diferentes
combinações de componentes modulares novos ou pré-existentes.

Quando se trata de produto, os mais importantes direcionadores para mudanças são a
redução dos ciclos de vida dos produtos, o aumento da customização em massa e das
possibilidades de maior variedade na linha (PINE, 1991). Diminuições nos ciclos de vida dos
produtos demandam reduções tanto nos custos como no tempo de desenvolvimento e maior
rapidez na fabricação.

Este cenário descrito de mudanças globais do setor automotivo e, principalmente, o
surgimento de uma nova concepção de negócios que se adaptada às expectativas dos
consumidores e baseada nas alianças estratégicas entre fabricantes e fornecedores da cadeia
automotiva de valor, define um ambiente extremamente propício ao processo de “migração de
valor intra-setorial”, ou seja, de rápida transferência de valor (SLYWOTZKY, 1997).

Neste novo contexto, alguns questionamentos relativos à cadeia de suprimentos estão
presentes: como a transferência de valor deve ser feita em toda a cadeia, quais critérios são
adotados para tal transferência, como medir esta transferência valor e seus resultados. Assim,
esse trabalho define alguns questionamentos relativos às novas tendências de modularização e
reconfiguração da cadeia automotiva de suprimentos – externalização das atividades de
manufatura e desenvolvimento de produtos para fornecedores considerados estratégicos.
Particularmente, este trabalho analisa quais os condicionantes destas mudanças para as
práticas de desenvolvimento de produtos modulares entre os fornecedores estratégicos e os
fornecedores de segundo nível na cadeia automotiva.

3. Tipologia da Modularidade

Langlois (1999) argumenta que as idéias da modularidade não são recentes na literatura.
O que pode ser considerado novo é a sua aplicação nas estruturas organizacionais em setores
econômicos com grandes escalas e complexidade em seus sistemas produtivos, como é o caso
do setor automotivo. Sanchez e Mahoney (1996) alegam que uma nova estrutura
organizacional modular pode proporcionar maior flexibilidade, ênfase no aprendizado,
mudanças contínuas e resolução de problemas através de processos internos coordenados a
partir de interconexões entre os participantes da cadeia automotiva. Os autores ainda alegam
que os impactos da estratégia de modularização são diversos e tem obtido importante atenção
da literatura em suas diversas implicações para o setor automotivo.

Pode-se definir a base conceitual da modularidade em três perspectivas distintas:
modularidade nas atividades internas (projeto do produto, produção e uso); modularidade nas
atividades externas (transferência das atividades de produção e projeto para fornecedores) e
integração da cadeia de suprimentos. A literatura descreve estas diversas perspectivas e suas
implicações em diversas atividades:

1. Arquitetura de negócios - Sanchez e Mahoney (1996) colocam que, por meio da
modularidade no projeto de produto, as organizações caminham na direção da modularidade
em sua arquitetura de negócios;

2. Processo de desenvolvimento de produtos - desenvolvimento de projetos (BALDWIN e
CLARK 1997; FUJITA, 2002);

3. Cadeia de suprimentos e transferência de valor (DORAN, 2003);

4. Estratégias de externalização (CAMUFFO, 2000);
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5. Manufatura e montagem (FREDRIKSSON, 2002), customização - configurações de
variedade de produtos e serviços (PINE, 1991);

6. Alinhamento da proposta de três conceitos da modularidade em  produto, processo e cadeia
de suprimentos (FINE, 2000).

Portanto, pode-se notar que a modularidade impacta a cadeia de valor no setor
automotivo em grande extensão, de fornecedores a consumidores.

Existem duas alternativas para o desenvolvimento da arquitetura dos produtos para
garantir uma resposta adequada a estas demandas de mercado, como aponta Huang (2000: a
integral e a modular (Tabela 1). Huang (2000) considera que a arquitetura integral tem como
característica fundamental, na sua concepção, o fato de ser projetada para maximizar uma
certa medida de desempenho sem a consideração de que seus elementos funcionais possam
ser independentes entre seus diversos blocos - módulos, o que determina que possíveis
modificações em um de seus componentes ou característica requerem re-projeto intensivo de
todo o produto. Baldwin e Clark (1997) conceituam arquitetura modular como uma estratégia
para construir processos ou produtos complexos a partir de pequenos subsistemas de menor
escala, que podem ser projetados individualmente, mas devem funcionar
interdependentemente, de forma a satisfazer as condições de operações pré-determinadas.

TABELA 1 - Comparativo entre as arquitetura de produto modular e integral
Fonte: Huang (2000)

PROPRIEDADES DA ARQUITETURA
INTEGRAL

PROPRIEDADES DA ARQUITETURA
MODULAR

Um conjunto de componentes que implementam
algumas funções de um produto é denominado
“bloco”.
Os elementos funcionais de um produto são
implementados com a utilização de mais de um
bloco.
Um único bloco implementa muitos elementos
funcionais.
As interações entre os blocos não são bem definidas
e, geralmente, são incidentais para as funções
primárias dos produtos.
O desempenho do produto pode ser destacado através
de uma arquitetura integrada.
A mudança de um bloco em um produto integrado
deve influenciar muitos elementos funcionais e
requer mudanças para diversos blocos relacionados.

Um conjunto de componentes que implementam
algumas funções de um produto é chamado de
módulo.
Os elementos funcionais de um produto são
implementados com a utilização de mais de um
bloco
Um módulo implementa um ou poucos elementos
funcionais na sua totalidade
As interações entre os módulos são bem definidas
e geralmente são fundamentais para a função
primária do produto
O desempenho do produto não deve ser destacado
através de uma arquitetura modular
A mudança de poucos elementos funcionais
isolados de um produto não deve afetar o “design”
de outros módulos.

A intensidade da interdependência entre os componentes em um projeto de produto
depende da extensão com a qual a mudança no projeto de um componente requer uma
compensação de mudanças nos projetos de outros componentes, além da criação de uma
estrutura de informações que podem proporcionar a coordenação destes processos de
desenvolvimento de componentes de forma independente (SANCHEZ e MAHONEY, 1996).
A arquitetura do produto colabora com a redução da complexidade de processos de um
projeto através da sua decomposição e integração. A decomposição do projeto é a
decomposição de um sistema complexo em elementos menores e, freqüentemente, é mais
fácel de analisar os elementos deste sistema, com o qual também podem, em muitos casos,
serem decompostos em momentos futuros. A decomposição do projeto em pequenos
módulos, com as necessidades de interface e informações bem definidas, permite a
configuração de equipes independentes de projeto a acelerar o ritmo de inovações que
freqüentemente conduzem a reduções no tempo total necessário para projetar o produto final
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(YASSINE e WISSMANN, 2006). O resultado obtido através desta independência dos
módulos é a possibilidade de ocorrerem inovações incrementais entre cada módulo integrante
do produto sem o impacto na sua arquitetura como um todo, embora esta estratégia possa
dificultar a possibilidade da adoção de inovações mais profundas (HENDERSON e CLARK,
1990).

4. Abordagem metodológica do presente estudo

O principal interesse do estudo é identificar as práticas organizacionais e atividades
relativas ao desenvolvimento de produtos que são desencadeadas pela adoção da
modularidade na cadeia automotiva de valor. A proposta do trabalho delimita-se a
transferência de atividades de valor entre os fornecedores de primeiro e segundo nível na
cadeia automotiva. O objetivo da pesquisa é analisar e descrever o processo de transferência
de valor, suas características e implicações. O trabalho considera a condução de dois estudos
de caso de natureza exploratória (YIN, 1994) com o objetivo de identificar as condições
necessárias para a aplicação da modularidade no projeto e desenvolvimento de produtos. O
trabalho é exploratório, pois a literatura entende que, em sua essência, até o presente, este
tema não está plenamente desenvolvido tanto no aspecto teórico como empírico (FINE,
2000a; CAMUFFO, 2000; KRISHNAN e GUPTA, 2001; DORAN, 2003; MORRIS et al.,
2004; YASSINE e WISSMANN, 2006).

As questões deste estudo estão associadas às características e competências
necessárias para a condução de um processo de integração e transferência de valor no
desenvolvimento de produtos entre os níveis 1 e 2 da cadeia de suprimentos modular, em
termos de : 1- recursos chave; 2- capacitações progressivas para o alcance do fornecimento
modular; 3- posicionamento estratégico; 4- relações inter-organizacionais; 5- operações; e 6-
potencial de transferência de valor. Essa questão está relacionada ao seguinte pressuposto: “as
competências essenciais da cadeia de suprimentos devem ser desenvolvidas tendo-se como
base o modelo de arquitetura modular que provoca uma grande transferência de valor a partir
das OEM para os fornecedores que constituem os elos da cadeia automotiva”.

Os casos foram selecionados mediante os critérios apresentados a seguir. Para a
identificação de empresas com o perfil de primeiro e segundo níveis foram utilizados dados
obtidos junto ao SINDIPEÇAS. Um contato telefônico inicial foi realizado junto aos
respectivos gestores da área de desenvolvimento de produto que informaram participar na
execução de projetos com seus clientes (fornecedores estratégicos e montadoras) e participam
do fornecimento total ou parcial de subconjuntos e módulos. Optou-se pela seleção de dois
integrantes da cadeia de suprimentos modular automotivo para a realização do estudo de casos
exploratórios: uma das empresas com perfil de primeiro nível (fornecedor considerado como
estratégico) e outra com perfil de segundo nível. Como instrumento de coleta de dados foi
elaborado um roteiro de entrevista semi-estruturada abordando os seguintes aspectos: perfil da
organização e seu posicionamento no mercado; produtos e serviços ofertados; clientes atuais e
potenciais; canais de distribuição; posição na cadeia de suprimentos; modularidade
(compreensão do conceito); aplicações do conceito modular; desenvolvimento de produtos
modulares e componentes avulsos; impacto da modularidade no valor dos negócios;
sistemática de trabalho para a aquisição de capacitações na produção e fornecimento de
módulos; e análise comparativa dos atributos de progressividade nas competências entre os
fornecedores.

Além da coleta de dados primários realizada por meio do roteiro aplicado, como
sugere Eisenhardt (1989), também foram considerados os dados secundários do setor e das
empresas analisadas para dar maior consistência às analises das informações obtidas com os
entrevistados. Após a realização das entrevistas, os dados coletados foram então analisados,
considerando o quadro teórico estabelecido (FINE, 2000b; STURGEON, 2002; DORAN,
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2003) e as evidências empíricas que objetivaram a análise individual e o cruzamento das
informações entre as duas empresas.

Os dados obtidos nessa etapa do trabalho serão utilizados para a construção de um
questionário a ser aplicado em uma segunda etapa de pesquisa tipo survey, com o propósito de
verificar em maior profundidade e extensão as práticas gerenciais e técnicas estabelecidas
entre os fornecedores de primeiro e segundo níveis nos processos de desenvolvimento de
produto. Cabe ressaltar que esta etapa será realizada posteriormente e, portanto, não faz parte
do escopo do presente trabalho.

5. Resultados dos casos

O enfoque principal desta pesquisa exploratória com estas duas empresas denominadas
de “ALFA” e “BETA” é a identificação das capacitações modulares que possibilitam a
progressiva transferência de valor em desenvolvimento de produto entre os fornecedores
estratégicos e seus parceiros de segundo nível. Mais especificamente, os dois caso buscaram
obter uma compreensão de como os determinantes de progressividade de competências entre
os fornecedores da cadeia modular podem impactar no grau de transferência de valor nas
atividades de desenvolvimento de produto entre estes fornecedores.

5.1 Principais evidências empíricas

A Tabela 2 apresenta os dados primários coletados nas duas empresas, bem como
foram adicionados dados secundários pertinentes à análise dos casos. A análise dos casos
segue os parâmetros propostos por Doran (2003).

5.2 Análise dos resultados

A empresa ALFA tem uma posição importante como fornecedora de segundo nível,
ainda que embrionário, mas tem potencial para se tornar uma fornecedora estratégica. A
evolução nas suas competências tem garantido a conquista de novas oportunidades de
desenvolvimento de produtos e domínios na cadeia de suprimentos. O fato de ter agregado
novas tecnologias impulsionou uma verticalização de suas atividades, pois além de fornecer
componentes avulsos, em período mais recente, vem produzindo subconjuntos estampados.
Como descrito anteriormente, o potencial de transferência de valor apresentado pela ALFA,
no desenvolvimento de produtos, está em crescimento, pois a empresa tem intenções de
desenvolver uma linha de produtos exclusivamente de subconjuntos a seus clientes. Os
resultados do trabalho indicaram que a ALFA vem se beneficiando do processo de
modularização da cadeia de suprimentos pela verticalização de suas atividades que propiciam
a agregação de novas competências e que fortalecem sua posição como parceira no
desenvolvimento de produto de seus clientes (fornecedores estratégicos e OEM).

A empresa BETA tem uma posição importante como fornecedora estratégica de
primeiro nível – em desenvolvimento, e vem aproveitando as oportunidades de mercado para
se tornar uma fornecedora estratégica madura. Os principais aspectos que evidenciam este
posicionamento são os projetos de instalação de unidades fora do Brasil (Argentina) e da
existência de escritório na Europa para acompanhar o desenvolvimento de novos projetos de
seus clientes – OEM, além de sua estrutura de engenharia de pesquisa e desenvolvimento
liderada por profissionais com experiência de mais de 30 anos de mercado. O processo de
verticalização em suas atividades garantiu o domínio sobre tecnologias convergentes para a
fabricação de módulos (comando de câmbio e colunas de direção). Portanto, o potencial de
transferência de valor apresentado pela BETA, no desenvolvimento de produtos, é alto. Outra
evidência que garante este posicionamento é sua expansão na produção pela implementação
crescente de unidades industriais ao longo dos anos.
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TABELA 2 – Análise do posicionamento competitivo das empresas ALFA e BETA
ALFA BETA

Perfil da empresa
Mais de 50 anos de atuação no mercado brasileiro com
aproximadamente 400 funcionários (50% destes
alocados na área industrial). Neste momento atende a 3
montadoras e 5 fornecedores de primeiro nível.
O início das operações se concentrou no fornecimento
de irrigadores ao setor agrícola e logo após, no final da
década de 70, também passou a atender o mercado
automotivo. Atualmente o setor automotivo representa
98% do seu faturamento.
Possui instalações próprias, e vem se adaptando para
atende todas as exigências de seus clientes quanto às
condições tecnológicas, de qualidade de produto e
saúde financeira para garantir a estabilidade de
fornecimento futuro.
Dedica-se exclusivamente à produção de conjuntos e
componentes avulsos estampados utilizados na
montagem de sistemas para automóveis e motocicletas
tais como: bancos e cintos, sistemas de freio, motores,
portas, combustível, suspensão, câmbio e exaustão.

O grupo BETA tem mais de 42 anos de atuação no
mercado brasileiro e possui, aproximadamente, 1200
funcionários (1000 destes alocados na produção,
sendo 40 destes funcionários da área de engenharia de
produto e 150 da área de engenharia de processos).
Atualmente, tem 5 unidades industriais em atividade e
outra em fase de construção que se dedicam a
fabricação dos seguintes produtos: colunas de direção,
comandos externos de câmbio, usinados e estampados
de grande porte (fundidos e forjados), conjuntos
(módulos) soldados de precisão, peças avulsas e
conjuntos (módulos) usinados, pedais de apoio e de
freio, além da atividade de desenvolvimento de
equipamentos de automação industrial.
A BETA começou a se dedicar a projetos de
manufatura com enfoque na tropicalização ao
mercado brasileiro. Atualmente a empresa
disponibiliza de produtos desenvolvidos com
tecnologia própria.

Recursos chave
Segundo os critérios de Doran (2003), a ALFA pode
ser posicionada entre o estágio embrionário e de
desenvolvimento, pois está iniciando uma curva
ascendente de agregação de novas capacitações
tecnológicas, tem operações de média escala, sua
atuação se restringe ao mercado brasileiro e está
começando a alavancar sua área de desenvolvimento
de produtos.

Progressivamente, a BETA vem se adaptando às
rápidas mudanças no setor automotivo e, em conjunto
com seus clientes – OEM, está realizando
investimentos em inteligência de engenharia e
ferramental para o desenvolvimento de comando de
câmbio adaptado às condições locais e necessidades
de menor custo. Atendendo às exigências tecnológicas
das OEM experimentou um processo evolutivo natural
de modularização em suas operações.
Com a disponibilidade de uma estrutura própria de
engenharia com orientação para pesquisa,
desenvolvimento e manufatura, atualmente,
disponibiliza uma linha de produtos de tecnologia
reconhecida no mercado. Este aspecto é evidenciado
pelo crescimento e expansão das suas atividades
industriais que, recentemente, se destinam à
participação em projetos de condomínios e consórcios
modulares.

Potencialidades de relacionamento para o fornecimento de produtos e serviços
Pôde ser confirmado que, em primeira instância, as
OEM e os fornecedores de segundo nível estão se
beneficiando do processo de externalização, pois se
desoneram de custos de gerenciamento, problemas de
qualidade e matérias primas, ganham de agilidade e
velocidade no desenvolvimento de produtos.  Pode-se
denominar este fenômeno como um movimento na
direção da cadeia modular de suprimento.
O processo de externalização liderado pelas OEM
ficou evidenciado na ALFA pelas seguintes
mudanças:
1. em um primeiro momento, a contratação de
serviços de soldagem, pintura e rebitagem das peças
avulsas anteriormente sob a responsabilidade e
gerenciamento das OEM passaram a estar sob a
responsabilidade da própria ALFA

A BETA está caminhando para um maior
estreitamento de seu relacionamento com as OEM e
em um estágio intermediário entre o desenvolvimento
e a maturidade como na sua posição de fornecedora
modular. Tal fato pode ser  evidenciado pelos
seguintes fatores:
1.investimentos realizados em construção de plantas
industriais tanto no sistema de condomínio como de
consórcio modular;
2. verticalização de suas operações pela compra de
empresas ou transferência tecnológica, como por
exemplo: atividades de estamparia, peças em borracha,
plásticos e uma linha de produção de colunas de
direção para oferecer conjuntos completos;
3. desenvolvimento de produtos tropicalizados como a
sua linha de comando de direção.



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

9

TABELA 2 – Análise do posicionamento competitivo das empresas ALFA e BETA – continuação
ALFA BETA

Potencialidades de relacionamento para o fornecimento de produtos e serviços
2. em um momento posterior, incentivada pelos
próprios clientes (OEM e fornecedores de primeiro
nível), recebeu apoio financeiro para agregar estas
operações em seu processo produtivo.
Portanto, com este processo de migração de valor
(transferência), a ALFA se capacitou a desenvolver
subconjuntos específicos a alguns clientes e tende a
participar e oferecer, progressivamente, novos
projetos semelhantes ao mercado automotivo.
Outra mudança verificada é que a ALFA também
assumiu a responsabilidade de realizar entregas
diretamente nas plantas de seus clientes
Em contrapartida, esta nova configuração de
produção modular presente na ALFA desencadeou a
eliminação das atividades de serviços de soldagem,
pintura e rebitagem das peças avulsas para os
chamados “tier 3”  (nível 3). Ou seja, a produção
modular, em evolução na ALFA, está verticalizando
suas atividades produtivas.

4. domínio dos elementos chave da cadeia de
suprimentos verificada pela fabricação de módulos e
sua subseqüente montagem realizada diretamente na
linha de produção das OEM, com o benefício da
redução significativa nos custos de produção.

Relacionamentos interorganizacionais e operações
A progressiva transferência de valor das atividades
de seus clientes implicou em parcerias de longo
prazo, pois passou a Ter acesso aos seus projetos,
desenhos e protótipos em escala crescente.
Como define o conceito de capacitação modular,
sistemas de gestão e suas ferramentas são
fundamentais para o alinhamento da ALFA às
exigências de qualidade relativa aos seus produtos e
serviços (vide Tabela 3 – item Critérios de seleção de
fornecedores). Portanto, a ALFA tem implementado
as seguintes práticas de gestão:
4. Serviços – sistema JIT e de coleta  programada

milk run;
2. Desenvolvimento de cultura da qualidade – tem
implementado o sistema ISSO 9001:2000, QS9000 e,
mais recentemente, ISSO TS 16949.
Devido às crescentes tendências de parcerias no
desenvolvimento de produtos entre os integrantes da
cadeia automotiva (co-design), a capacidade de
oferta de soluções modulares da ALFA está limitada
devido ao fato de não possuir software de simulação
para aplicação em desenvolvimento simultâneo. A
aquisição de programas de simulação é condição
fundamental para o seu crescimento no longo prazo.
No entanto, no curto e médio prazos,considera-se
que esse não seja um forte impedimento, apesar de
importante. Nesse sentido, verificou-se que, neste
momento, sua posição competitiva está fortemente
relacionada às suas possibilidades de oferta de
conjuntos e componentes de baixo custo, o que pode
ser um requisito fundamental na oferta futura de
soluções genuinamente modulares.

A progressividade da BETA no sentido da
modularização possibilitou uma otimização  nas suas
operações de manufatura nos conjuntos modulares que
sofrem pequenas modificações para cada tipo de
cliente. Esta mudança caminha ao encontro das
necessidades de comoditização de seus clientes,  gerada
pela adoção das suas plataformas de produção
modulares.
Para ambas as partes, as operações modulares geraram
as seguintes diminuições mais evidentes nos custos de
produção:
1. logística – menor número de itens de estoque;
2. linha de produtos mais enxuta e flexível e
.possibilidade de maior quantidade de modificações
incrementais;
3. evolução do conceito tecnológico de produto – em
alguns casos, o desenvolvimento de peças avulsas
perdeu definitivamente espaço para os conjuntos
modulares
4. processo produtivo – controle de produção
KANBAN e JIT de menor complexidade, elaboração de
FMEA de processo mais ajustado e, principalmente
A BETA segue as linhas da filosofia da Toyota (maior
tempo dedicado ao projeto do produto para depois se
concentrar nas outras etapas do desenvolvimento dos
produtos) e como apoio investiu na utilização de
protocolos  de comunicação com seus clientes e que
permitem a padronização no sistema de trabalho
relativo a manufatura e desenvolvimento simultâneo
dos seus produtos (co-design).
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TABELA 2 – Análise do posicionamento competitivo das empresas ALFA e BETA – continuação
ALFA BETA

Potencialidades de relacionamento para o fornecimento de produtos e serviços (cont.)
Posicionamento Estratégico

É um ator que está saindo de uma atitude reativa,
sem visão de longo prazo sobre as mudanças que
ocorrem no setor, para um papel mais ativo pelo fato
de estar se adequando, progressivamente, às
tendências de configuração de uma cadeia de valor
modular.

Tem foco bem definido sobre fatores chave de mudança
que ocorrem no setor e já iniciou investimentos para se
posicionar como ator importante neste ambiente
modular

Potencial de transferência de valor
O processo de desenvolvimento de produto tem
experimentado aumento na sua complexidade e é
liderado pelas OEM da seguinte forma: o fornecedor
estratégico é acionado para desenvolver projeto que
atenda às suas demandas de custo, qualidade e
modularização. Após ganhar o contrato de
fornecimento, aciona seus parceiros de segundo nível
como é o caso da ALFA, que toma conhecimento do
projeto e realiza estudo de viabilidade técnica para
este desenvolvimento (produto, processo e
manufatura) e, durante este processo, ajustes são
realizados e discutidos quais os impactos no projeto
final da montadora. Em muitos casos, a própria
empresa define a solução técnica para o projeto
apresentado pelos seus clientes. Devido às tendências
das OEM e fornecedores estratégicos de aumentarem
a produção de conjuntos pré-montados, a empresa
tem incorporado mais subconjuntos em sua linha de
produtos e, por conseqüência disto, a ALFA, em
futuro próximo, não mais produzirá peças avulsas.
Dentro desta perspectiva de oportunidades, a
empresa tem conquistado seu posicionamento de
fornecedora modular de segundo nível.

Conforme as evidências apresentadas a BETA está
posicionada como fornecedora estratégica de módulos e
peças usinadas e estampadas de grande porte a 4
importantes fabricante de veículos.
Como pontos fortes, a BETA possui reconhecimento na
excelência em seus produtos, o que se confirma pela
sua liderança na produção e participação no mercado
nacional, além de custos atrativos na sua linha de
produtos. A empresa vem investindo na sua expansão
em mercados internacionais para que possa, em futuro
próximo, ter acesso aos projetos de veículos mundiais.
Conforme apresentado na Tabela 3:- Evidências
empíricas de governança de processos gerenciais e de
projeto estabelecidos pela General Motor e
Volkswagen, a BETA está alinhada aos requisitos das
OEM para a seleção de fornecedores de primeiro nível
e possui competência necessária para gerenciar os
níveis inferiores da cadeia de suprimentos. Portanto, o
seu potencial de transferência de valor é progressivo na
medida em que as montadoras aumentarem a sua
externalização de atividades não estratégicas.

6. Conclusões

O trabalho realizado, apesar das suas limitações quanto a quantidade de unidades de
análise, contribuiu para exemplificar dois casos distintos de progressividade na transferência
de valor no desenvolvimento de produto. Como fator indicativo da representatividade, os
entrevistados de ambas as empresas identificaram diversos seguintes clientes que podem ser
considerados como estratégicos para os quais atualmente fornecem.

As evidências empíricas coletadas através das entrevistas possibilitaram posicionar
ambas as empresas em estágios distintos, de acordo com o modelo de progressividade de
competências modulares proposto por Doran (2003). No caso da empresa ALFA, o
posicionamento identificado foi de segundo nível (fornecedor estratégico embrionário) na
cadeia automotiva de suprimentos. Quanto à empresa BETA, identificou-se que seu
posicionamento está entre o perfil de fornecedor estratégico em desenvolvimento e de
maturidade. O principal aspecto que leva a esta definição é de estar apenas no início de um
processo de expansão global em suas operações. Os dados empíricos apresentados trouxeram
subsídios para inferir que uma empresa participante desta cadeia de suprimentos modular
deve ter capacitações diversas, caso queira evoluir no fornecimento e desenvolvimento de
produtos modulares. Nota-se que as exigências de capacitação devem incluir equipes técnicas
de desenvolvimento de produtos, sistemas produtivos modernos e modulares, sistemas ágeis
de informação para o desenvolvimento de projetos de produtos, sistemas de gerenciamento de
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qualidade e processos são alguns dos principais requisitos das OEM como fatores de
qualificação destes fornecedores (primeiro e segundo níveis).

O modelo de progressividade na transferência de valor, proposto por Doran (2003), foi
tomado como base para esse artigo e trouxe subsídios para dar seqüência a este trabalho a fim
de possibilitar maior profundidade no que tange aos aspectos específicos de desenvolvimento
de produtos modulares. A proposta para a condução da segunda etapa deste trabalho é
desenvolver um questionário que tenha no seu conteúdo uma avaliação destas características
de progressividade nas capacitação modular e, principalmente, analisar em maior
profundidade e extensão as práticas de desenvolvimento de produtos entre as duas categorias
de fornecedores (primeiro e segundo níveis).
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