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Resumo: O ambiente no qual as empresas atuam hoje está rapidamente tornando-se mais 
complexo e competitivo. O Gerenciamento da cadeia de suprimentos, Supply Chain 
Management (SCM), vem sendo utilizado como uma das ferramentas mais importantes na 
busca por maiores lucros e participação no mercado. O objetivo deste artigo é analisar a 
adequação de uma empresa de autopeças com a história e práticas no gerenciamento da 
cadeia de suprimentos e a medição de desempenho nas empresas de classe mundial. Após a 
realização de uma base conceitual sobre a história e práticas de SCM na indústria 
automobilística brasileira e sobre a medição de desempenho em empresas de classe mundial 
em logística, foi conduzido um estudo de caso numa empresa de autopeças, localizada em 
Itajubá-MG. De maneira geral, pode-se constatar que algumas práticas de SCM comuns nas 
montadoras, são aplicadas na continuação da cadeia no elo entre a autopeças estudada e os 
fornecedores. 
Palavras-chave: Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos; Indústria Automobilística 
Brasileira e Medição de desempenho. 

1. Introdução 
Desde a década de 90 o ambiente industrial está numa profunda reflexão dos 

paradigmas sobre o desenvolvimento dos sistemas produtivos. A lógica de produção 
industrial, comercialização e de relacionamento entre empresas e pessoas está sendo revista, 
acarretando em mudanças substanciais da cadeia de suprimentos das indústrias. Nesse 
contexto, surge o Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos (SCM – Supply Chain 
Management). Segundo Pires (1998), o SCM é um modelo competitivo estratégico e gerencial 
para as empresas industriais, definido como a integração holística dos processos de negócios 
por meio da cadeia produtiva, com o objetivo de atender o consumidor final mais 
efetivamente, isto é, sendo eficiente e eficaz de forma simultânea.  

O desenvolvimento e a aplicação dos conceitos do gerenciamento da cadeia de 
suprimentos apresentam grande crescimento nas indústrias automobilísticas devido ao alto 
nível de competitividade existente nesta atividade e ao seu pioneirismo na implantação de 
inovações tecnológicas e gerenciais dentro do ramo industrial (PIRES, 2004). A indústria 
automobilística brasileira vem passando por várias configurações desde o seu surgimento no 
início do século. Primeiro através da importação direta de automóveis e chegando aos dias 
atuais com a necessidade de implementação do SCM como forma de buscar competitividade 
global.  

Tanto na indústria automobilística quanto nas demais indústrias, a mensuração de 
desempenho é uma das mais importantes ferramentas a serem utilizadas para verificar se os 
objetivos estabelecidos pela empresa estão sendo alcançados. Um estudo feito pelo Global 
Logistics Research Team at Michigan State University (CLM, 1995) propõe um modelo de 
world class logistic, logística de classe mundial, definido como uma empresa que atua 
estrategicamente segundo quatro categorias de competência: o posicionamento, a integração, 
a agilidade e a mensuração. 

O objetivo deste trabalho é analisar a adequação de uma empresa de autopeças com a 
história e práticas no gerenciamento da cadeia de suprimentos no setor automobilístico 
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brasileiro e ainda a medição de desempenho nas empresas de classe mundial. Para isso, foi 
realizado um estudo de caso numa empresa de autopeças, localizada em Itajubá-MG. O 
trabalho está estruturado da seguinte maneira: Após esta introdução é apresentada, no capítulo 
2, uma base conceitual contendo a evolução histórica da indústria automobilística brasileira, 
práticas do SCM no setor automobilístico brasileiro e medição de desempenho em empresas 
de classe mundial em logística. No capítulo 3 é apresentado o estudo de caso da aplicação 
prática segundo as observações do pesquisador. Por fim, as conclusões do trabalho, no 
capítulo 4, seguidas da lista de referências bibliográficas. 
 

2. Base Conceitual 
A cadeia de suprimentos é definida como sendo o conjunto de atividades que 

envolvem a distribuição do produto para o consumidor final, desde a aquisição de matéria 
prima, manufatura e montagem, armazenagem, controle de estoques, controle de entrada e 
saída de materiais, distribuição entre os elos da cadeia, entrega ao consumidor e também o 
sistema de informações envolvido (LUMMUS & VOKURKA, 1999).  

Pires (1998) define a gestão da cadeia de suprimentos como uma visão expandida, 
atualizada e holística da administração de materiais tradicional, abrangendo a gestão da cadeia 
produtiva de maneira estratégica e integrada, pressupondo que as empresas devem definir suas 
estratégias competitivas e funcionais através de seus posicionamentos (tanto como 
fornecedores, quanto como clientes) dentro das cadeias produtivas nas quais se inserem. 
Apresenta como principal objetivo neste novo modelo de gerenciamento o aumento da 
sinergia entre os elos da cadeia, buscando maior nível de satisfação do cliente, redução de 
custos e acréscimo no valor agregado.  

Lummus & Vokurka (1999) apresentam alguns pontos que devem ser considerados na 
gestão da cadeia de suprimentos: 

- Associação das estratégias da cadeia de suprimentos com as da empresa como um 
todo, para alcançar os objetivos da corporação;  
- Identificação das metas estabelecidas na cadeia e o desenvolvimento de medidas de 
desempenho para atendê-las; 
- Desenvolvimento de sistemas para a obtenção de previsões de demanda mais 
alinhadas às variações de mercado; 
- Melhor gestão do relacionamento com fornecedores buscando redução de custo e 
cumprimento dos prazos de entrega acertados; 
- Desenvolvimento de redes logísticas customizadas para atender cada segmento de 
consumidores; 
- Desenvolvimento de uma rede de informações capaz de oferecer visão clara de todo 
o fluxo de produtos e permitir apoio à decisão; 
- Adoção de medidas de desempenho interfuncionais e interempresariais para que haja 
associação entre todos os aspectos da cadeia de suprimentos. 

 A adoção do conceito SCM incentiva, através do processo de coordenação e 
colaboração, a busca de oportunidades e sua implementação conjunta. A evolução histórica, 
na busca destas oportunidades, da indústria automobilística brasileira é apresentada a seguir. 

 

2.1 A Evolução da Cadeia de Suprimentos na indústria automobilística brasileira 
A configuração da cadeia de suprimentos adotada neste trabalho para a análise da 

indústria automobilística brasileira, pode ser vista pela figura 1. Ao ser abordado as fases da 
história da indústria automotiva brasileira, esta figura é referenciada para facilitar a 
visualização dos elos pertencentes a cada fase da indústria brasileira. 
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FIGURA 1 - Fluxograma da cadeia de suprimentos da indústria automobilística 
Fonte: Bedê (1996) 
 

2.1.1 Período até os anos 50 
No início do século, a única maneira de se adquirir um veículo no país era através de 

sua importação. Esta importação era normalmente elaborada por pessoas proeminentes na 
sociedade local, que emprestavam seu prestígio pessoal ao negócio. Elas funcionavam como 
representantes das fábricas, recebiam os pedidos, agilizavam a documentação, ofereciam 
garantias no ato da compra e atendiam a demanda no ritmo possível (FENABRAVE, 1998).  
Até este momento, a cadeia de suprimentos da indústria automobilística que tinha participação 
no Brasil era composta apenas pelo cliente final, figura 1. 

Dadas às condições mercadológicas atraentes que o Brasil já demonstrava durante as 
décadas de 20 e 30 e o seu limitado estágio tecnológico, algumas empresas resolveram 
instalar neste país o sistema produtivo denominado Completely Knocked Down - CKD, o que 
significa completamente desmontado. De acordo com a FENABRAVE (1998), as empresas 
que usavam o sistema CKD eram autênticas “montadoras” que utilizavam somente 
componentes importados. Elas recebiam os veículos desmontados em lotes de peças e 
componentes para depois montá-los.  

Ainda de acordo com a FENABRAVE (1998), a criação das concessionárias implicou 
em um novo sistema de relacionamento entre o fabricante e o seu distribuidor. Este passaria a 
ser um “revendedor autorizado”. Neste novo relacionamento, o distribuidor tinha uma 
importância vital: além de divulgar as marcas, permanecia atento às oscilações dos mercados 
regionais, à reação aos novos lançamentos e ao funcionamento da assistência técnica. Já neste 
momento, a cadeia de suprimentos da indústria automobilística que tinha participação no 
Brasil era composta pelo cliente, revendedores e distribuidores de veículos e a indústria 
montadora de autoveículos, figura 1. 

A criação da Companhia Siderúrgica Nacional – CSN e da Fábrica Nacional de 
Motores – FNM, ambas nos anos 40, podem ser considerados marcos importantes para que o 
país pudesse passar a produzir automóveis no final dos anos 50. 
 

2.1.2 Período compreendido entre os anos 50 e 80 

Com o final da Segunda Guerra, as importações brasileiras atingiram valores muito 
elevados, especialmente as referentes à indústria automobilística. Se as importações de 
matérias-primas já haviam sido substituídas em parte, como por exemplo, o aço, chegava a 
vez de substituir as importações de bens duráveis como os automóveis. Segundo a 
FENABRAVE (1998), o esforço de substituição das importações iniciou-se com uma 
mudança no perfil das importações. A montagem de veículos no país passou de CKD para 
Semi Knocked Down – SKD. Com o SKD agregou-se à montagem do veículo, vários 
componentes feitos por fornecedores de autopeças atuantes no Brasil, como: suporte de 
molas, cubos de rodas, tambores de freios, retentores, baterias, pneus e correias, entre outros. 

Com as medidas políticas e econômicas do governo brasileiro durante a década de 50 
para incentivar o programa de substituição das importações, grandes fabricantes mundiais de 
automóveis começaram a estabelecer fábricas no Brasil, produzindo assim os primeiros 
automóveis nacionais.  
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O constante aumento do índice de nacionalização nos veículos produzidos no país 
exigido pelo governo fez com que fosse criada uma crescente rede industrial de fornecedores 
de autopeças. Com o estabelecimento de uma produção nacional de veículos e de autopeças 
no país, a indústria automobilística passou a produzir localmente todas as etapas de produção 
da cadeia de suprimentos, figura 1. 

Segundo Carmo & Hamacher (2001), década de 80 foi um período de estagnação 
econômica no Brasil e nos países da América do Sul, afetando todo o setor industrial, 
inclusive a indústria automobilística, que registrou uma queda de produção, da demanda local 
e de investimentos estrangeiros. Este nova realidade obrigou as empresas, principalmente as 
montadoras, a buscarem soluções que aproveitassem a capacidade ociosa de suas instalações e 
que se direcionassem para novos mercados. Tal fato levou ao abandono temporário, na década 
de 80, da tendência de desverticalização existente nas montadoras, que buscava crescentes 
economias de escala. Com o objetivo de aproveitar a capacidade ociosa de suas instalações, as 
montadoras passaram a produzir alguns componentes que antes eram elaborados por 
fornecedores. 
 

2.1.3 Período a partir dos anos 90 
Segundo Bedê (1996), a implantação de planos de estabilização econômica no Brasil e 

as políticas governamentais específicas, como os acordos setoriais e multilaterais de comércio 
ocorridos no início da década de 90, foram a base política e econômica para a reestruturação 
da cadeia de suprimentos da indústria automobilística brasileira. Estas medidas contribuíram 
tanto para a elevação da sua demanda doméstica como para a sua modernização das indústrias 
locais, com reflexos evidentes em toda a indústria automobilística. 

A partir deste momento, chegou-se ao fim a fase de “substituição das importações” 
que vigorava desde os anos 50, e teve-se início a uma nova fase de inovação tecnológica e 
organizacional, itens que combinados a uma crescente integração aos mercados externos, 
trouxeram para o quotidiano industrial a necessidade de competição com os produtos 
importados, criando, assim, parâmetros internacionais de desempenho. 

Este novo cenário brasileiro tem atraído investimentos de novos participantes em 
todos os setores da indústria automobilística brasileira. Os principais investimentos estão 
concentrados no setor das montadoras de veículos e no de autopeças. As razões para a vinda 
de novos participantes no setor de autopeças são decorrentes de novas tendências de 
fornecimento como o follow sourcing, o fornecedor de uma peça no país onde o veículo foi 
lançado pela primeira vez segue a montadora de veículos por todo o mundo, instalando novas 
fábricas ou fornecendo a partir de fábricas já instaladas em outros países (SALERNO et al., 
1998).  

Cada membro da cadeia de suprimentos adota uma diferente estratégia para penetrar 
no Brasil ou para consolidar e defender a sua antiga posição de mercado. Essa escolha define 
a configuração da cadeia da indústria automobilística no Brasil, figura 1. 
 

2.2 Práticas na gestão da cadeia de suprimentos no Brasil 

Para Pires (2004), a “colaboração” dentro da cadeia de suprimentos ocorre quando 
duas ou mais empresas dividem a responsabilidade de trocar informações sobre o 
planejamento, gestão, execução e medição de desempenho. Para Wanke (2004), diversos 
clientes e fornecedores buscam redesenhar seu fluxo de produtos, e conseqüentemente as 
operações de produção e de distribuição, através de um maior compartilhamento de 
informações de demanda. 

As principais práticas e iniciativas utilizadas na gestão colaborativa da cadeia de 
suprimentos, segundo Pires (2004), são: 
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2.2.1 Ferramentas de Gestão Colaborativa 
O Eletronic Data Interchange (EDI), Intercâmbio Eletrônico de Dados, surgiu com 

intuito de executar a troca de informações de forma estruturada entre as empresas parceiras 
em determinados negócios, possibilitando que o acesso aos dados fosse feito em tempo real 
(PIRES, 2004). As aplicações mais comuns são: os pedidos de compras; o aviso de expedição; 
as faturas; as ordens de pagamento; a confirmação de recepção e o aviso de disponibilidade.  

Quick Response (QR), segundo Wanke (2004), os fornecedores recebem os dados 
coletados nos pontos de venda no cliente e utilizam essa informação para sincronizar suas 
operações de produção e seus estoques com as vendas reais.  

Efficient Consumer Response (ECR), esta prática visa o melhor atendimento da real 
demanda dos clientes através de um sistema de reposição automática dos estoques 
consumidos nos pontos de venda. (PIRES, 2004).  

Vendor Managed Inventory (VMI), Estoque Gerenciado pelo Fornecedor. No VMI, 
o fornecedor se responsabiliza por gerenciar o seu estoque no cliente, incluindo o processo de 
reposição. A implantação do VMI é facilitada quando inserido numa relação de parceria e 
confiança, com um compartilhamento intensivo de informações (PIRES, 2004). 

Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment (CPFR), Planejamento, 
Previsão e Reposição Colaborativa. Segundo Pires (2004), o CPFR, é uma ferramenta que 
visa facilitar o relacionamento entre empresas, principalmente no que se refere à previsão de 
vendas, abordando questões como: influência das promoções nas previsões de venda e na 
gestão de estoques; influência de modificações no padrão de demanda; manutenção de 
estoques para garantir a disponibilidade de produtos na prateleira; possibilitar maior 
coordenação entre as empresas da cadeia; permitir maior sincronização entre os diversos 
processos dos setores de manufatura e processos de previsão. 

Com exceção do EDI, as demais ferramentas de respostas rápidas são mais utilizadas 
nos para os atacadistas e varejistas dos setores têxtil e alimentício do que na indústria 
automobilística. A seguir, práticas observadas na indústria automobilística, porém não 
exclusivas. 
 

2.2.2 Desenvolvimento de Fornecedores 
Segundo Pires (2004), o desenvolvimento de fornecedores pode variar de uma 

avaliação informal das operações de produção até a criação de um programa de investimentos 
conjunto em treinamento, melhorias de produto e processos, dentre outros. Como 
conseqüência da redefinição das empresas que compõem a cadeia de suprimentos, as 
montadoras vêm mostrando maior envolvimento no desenvolvimento e certificação de seus 
fornecedores, sejam eles diretos ou não.  
 

2.2.3 Outsourcing 
Segundo Pires (2004), outsourcing é uma prática onde parte dos produtos e serviços 

utilizados em uma empresa são providenciados por outra empresa externa, de forma 
colaborativa e independente. A empresa fornecedora desenvolve e continuamente melhora a 
competência e a infra-estrutura para atender o cliente, o qual deixa de possuí-los total, ou 
parcialmente. O cliente continua, entretanto, mantendo uma estreita e colaborativa integração 
com o fornecedor. A indústria automobilística apresenta alto grau de subdivisão de seus 
produtos em diversos componentes e sistemas, que são produzidos por seus fornecedores, 
caracterizando a prática de outsourcing e permitindo a montadora maior envolvimento com 
seu core business. 
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2.2.4 In Plant Representatives. 
O in plant representatives caracteriza-se pela presença de representantes de 

determinadas empresas trabalhando em tempo integral em seus fornecedores, criando uma 
comunicação dinâmica e mais confiável entre as empresas envolvidas (PIRES, 2004). 

Esta prática apresenta destaque entre as montadoras, já que parte de seus principais 
fornecedores disponibilizam um representante em tempo integral dentro da empresa 
automobilística onde, através de um relacionamento mais próximo entre as empresas, 
correções de falhas de fabricação ou projeto podem ser corrigidas de forma mais eficaz. 
 

2.2.5 Early Supplier Involvement (ESI) 
O envolvimento dos fornecedores desde a fase inicial do projeto do produto é uma 

prática do SCM que apresenta grande expansão. Neste caso, o fornecedor traz sua 
competência e conhecimentos para criação de um produto de forma mais rápida, ao menor 
custo e maior qualidade (PIRES, 2004). 
 

2.2.6 Milk run 
Segundo Pires (2004), a lógica é ter um sistema de abastecimento com roteiros e 

horários predefinidos para as coletas de materiais junto aos fornecedores. O objetivo principal 
é reduzir os custos logísticos de abastecimento via economias de escala e racionalização das 
rotas, bem como aumentar a confiabilidade do processo como um todo. 

Essa prática é comum nas indústrias automobilísticas, onde a montadora disponibiliza 
o veículo que passa pelos fornecedores, com horários marcados, coletando as peças 
previamente confirmadas. 
 A seguir, é apresentada a medição de desempenho nas empresas de classe mundial em 
logística. 

 

2.3 Medição de Desempenho 
Schmitt (2002) alerta para o fato de que saber definir o que deve ser medido e avaliado 

nas diversas atividades realizadas por uma empresa não é uma tarefa simples. Determinar 
quais as medidas que devem ser realizadas depende da complexidade do processo que se 
deseja avaliar, da sua importância em relação às metas estabelecidas pela empresa e da 
expectativa de uso gerencial posterior destes dados. Muitas são as variáveis que podem ser 
medidas e avaliadas, por isso saber distinguir quais são as essenciais depende do bom senso e 
experiência dos gerentes, mas principalmente do método ou abordagem utilizada para esse 
fim. 

Um estudo feito pelo Global Logistics Research Team at Michigan State University 
(CLM, 1995), com o propósito de ver a logística empresarial sendo uma das bases da 
vantagem competitiva, procurando detalhar os meios de administrar as mudanças e a forma de 
usá-las como ferramenta da estratégia de negócios. O referido grupo ainda propõe que uma 
empresa possuidora das melhoras práticas em logística, chamada de Logística de Classe 
Mundial, Worl Class Logistic, LCM – é uma empresa que atua estrategicamente segundo 
quatro categorias de competência: o posicionamento, a integração, a agilidade e a mensuração 
(CLM, 1995), conforme figura 2. 
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FIGURA 2 - Modelo “World Class Logistic”, Logística de classe mundial 
Fonte: Adaptado (CLM, 1995) 

 

A primeira competência é o Posicionamento, ou seja, a forma pela qual a empresa 
compete, o tipo de serviço ofertado, o grupo de consumidores alvo e a sua comparação à 
oferta dos concorrentes. A segunda competência é a Integração, que lida com o que e como 
fazer para criar uma operação logística de excelência. A seguir vem a Agilidade que é a 
capacidade de reagir às mudanças das necessidades dos clientes de tal modo que estes não 
apenas se mantêm fiéis, mas também proporcionam oportunidades de crescimento. E por fim, 
a quarta competência é a Mensuração, competência que através de medidas de avaliação 
proporciona base para a realização de ajustes nas outras três competências logísticas. 
Conforme objetivo do trabalho, a mensuração de desempenho é abordada a seguir. 

Pesquisa realizada pelo grupo de Michigan evidenciou que as organizações com 
logística de classe mundial percebem a medição de desempenho como uma competência 
crítica e mostram maior proficiência que seus competidores nesta atividade. De acordo com o 
modelo World Class Logistics, as medidas de desempenho ou métricas empregadas pelas 
empresas de classe mundial pertencem a quatro áreas: serviço ao cliente/qualidade; custos; 
produtividade e gerenciamento de ativos. 
 

2.3.1 Serviço ao cliente/qualidade 
O grupo de Michigan afirma que o grau de importância dos elementos do serviço ao 

cliente é diferente para cada empresa, de acordo com as necessidades de seus consumidores. 
Pare se realizar uma boa avaliação do serviço ao cliente, é necessário identificar que clientes 
possuem expectativas diferentes e não necessariamente desejam o mesmo serviço. Portanto, a 
identificação do nível de serviço ótimo e as metas a serem estabelecidas devem considerar 
estas diferenças. Os tipos de indicadores podem abranger: disponibilidade; velocidade de 
ciclo de pedido, consistência do prazo de entrega, flexibilidade do sistema de distribuição; 
recuperação de falhas; sistema de informação de apoio; suporte ao produto; qualidade na 
entrega; global. 
 

2.3.2 Custos  
De forma geral, as organizações realizam o controle dos custos individuais (análise 

isolada de cada um dos custos), sendo que apenas aquelas com desempenho logístico de 
classe mundial monitoram o custo total necessário para o atendimento aos clientes (CLM, 
1995). A análise do custo total requer que todos os custos relevantes para a operação sejam 
medidos e a gerência deve reconhecer a existência de trade-offs, entendendo que em geral é 
preciso manter uma posição abaixo do ótimo em uma ou mais atividades logísticas para que o 
sistema como um todo possa operar com eficiência ótima.  

Os pesquisadores de Michigan evidenciaram que as empresas de classe mundial são 
líderes na aplicação da metodologia ABC. Como regra geral, afirmam que quanto mais 
sofisticada a logística de uma empresa, mais provável é que ela empregue a metodologia. Os 
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indicadores de custos podem ser divididos por tipos em: custo total; custos funcionais e 
custeio ABC. 
 

2.3.3 Produtividade  
As medições de produtividade são tipicamente modeladas para monitorar sistemas que 

convertem inputs em outputs através da aplicação de trabalho.  
Para Bowersox e Closs (2001) a produtividade pode ser medida tanto no nível macro 

quanto no micro. A medição no nível macro se refere a indicadores de desempenho para o 
total das instalações das operações de um grupo. Dentre estas medidas podem ser citadas as 
despesas operacionais sobre o valor total das mercadorias processadas ou sobre o valor total 
das mercadorias recebidas ou mesmo sobre o valor total das mercadorias despachadas. No 
nível micro, as métricas são aquelas relacionadas diretamente a uma determinada operação: 
número de pallets movimentados por hora, número de unidades separadas ou empacotadas por 
hora ou quantidade de pedidos processados por hora, entre outras.  
 

2.3.4 Gerenciamento de ativos  
O gerenciamento de ativos e da infra-estrutura logística não deve apenas identificar a 

forma mais barata em cada atividade, mas sim buscar um sistema que esteja orientado para o 
desempenho total do negócio. O grupo de Michigan sugere que o gerenciamento dos ativos 
logísticos seja realizado através do monitoramento das seguintes medidas:  

•  Nível de estoque: quantidade de material realmente existente em estoque e 
disponível para uso.  

•  Giro de estoque: indicador bastante comum, calculado como a razão do custo das 
vendas anuais pelo investimento médio em estoque no mesmo período. 

•  Obsolescência do estoque: é o custo de cada unidade que precisa ser descartada ou 
não pode mais ser comercializada no preço normal. É calculada como a diferença entre o 
custo original e seu valor residual.  
 

3. Estudo de caso em uma empresa de Autopeças 
De modo a analisar a adequação dos conceitos estudados, foi conduzido um estudo em 

uma empresa de autopeças, apresentado a seguir. 
Com relação à metodologia de pesquisa, do ponto de vista de sua natureza e forma de 

abordar o problema, as abordagens aplicadas e qualitativas são as mais adequadas para este 
estudo, pois o pesquisador objetiva analisar como a empresa de autopeças se enquadra na 
história e nas práticas de SCM no setor automobilístico brasileiro, além de analisar sua 
adequação à medição de desempenho das empresas de classe mundial em logística. Yin 
(2001) ressalta que o método de pesquisa estudo de caso pode utilizar seis fontes de dados na 
busca por evidências. Sendo elas: documentação, dados arquivados, entrevistas, observação 
direta, observação participante e artefatos físicos e culturais. 

O objeto de estudo selecionado foi uma empresa de autopeças, categoria de sistemas 
de distribuição elétrica para veículos automotores, localizada em Itajubá-MG. A autopeças é 
uma joint venture de duas empresas multinacionais, uma do segmento de alumínio e outra do 
segmento de fibras ópticas. As atividades produtivas em Itajubá-MG tiveram início em 1996, 
com o objetivo de atender uma solicitação da montadora, follow sourcing. A cadeia de 
suprimentos da empresa, observando os elos imediatamente antes (montante) e após (jusante), 
é composta por Fornecedores (T, D, I e F) e cliente (Montadora). Para comparação dos 
tópicos abordados na base conceitual será considerado apenas o elo à montante, os 
fornecedores, empresas T, D, I e F, responsáveis por 70% dos insumos comprados pela 
autopeças.  
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Foi realizada a observação direta como fonte de evidência, visto que foi fundamental a 
presença do pesquisador no local. O estudo de caso foi conduzido considerando a seguinte 
questão: Como a empresa de autopeças se enquadra na história da indústria automobilística 
brasileira, nas práticas de SCM na indústria automobilística e ainda nas medições de 
desempenho das empresas de classe mundial em logística? A seguir, são apresentadas as 
observações diretas feitas pelo pesquisado, seguindo a ordem da apresentação na base 
conceitual. 
 

3.1  A Evolução da Cadeia de Suprimentos na indústria automobilística brasileira 
 A empresa em estudo, instalada no Brasil em 1996, inserida então na terceira fase da 
evolução em conformidade com o levantamento bibliográfica, pois iniciou as suas atividades 
no Brasil devido à um processo de follow sourcing da montadora. A empresa como 
fornecedora parceira na Europa, veio para o Brasil com o objetivo de satisfazer as 
necessidades locais e de toda América Latina.  

 

3.2 Iniciativas e práticas na gestão da cadeia de suprimentos no Brasil 
Nesta seção é analisada a adequação das iniciativas e práticas na gestão da cadeia de 

suprimentos no Brasil, levantadas através da base conceitual, com as iniciativas e práticas 
utilizadas pela empresa de autopeças e seus fornecedores. 

 

3.2.1 Ferramentas de Gestão colaborativa (EDI, QR, ECR, VMI, CR, CPFR)  
Nenhuma ferramenta de gestão colaborativa foi identificada no relacionamento da 

empresa de autopeças com os quatros fornecedores definidos. Porém, a ferramenta EDI, é 
utilizada com a montadora, tanto a autopeças quanto os quatro fornecedores, uma vez que os 
fornecedores da autopeças fornecem também para a montadora. A capacidade tecnológica 
existente permitirá que seja possível a aplicação da ferramenta EDI, visto que foi identificado 
o início da implantação com o fornecedor T. 

 

3.2.2 Desenvolvimento de fornecedores 
Foi identificado na empresa um manual de desenvolvimento e certificação de 

fornecedores, contendo requisitos de compras, qualidade, logística, segurança do trabalho e 
meio ambiente. O manual incorpora a padronização conforme critérios da montadora, com 
objetivo de estabelecer um relacionamento mais duradouro e cooperativo. Outro ponto 
importante que merece destaque é a busca de economia de escala. Dos quatro fornecedores, 
três são exclusivos, desenvolvidos e aprovados pela montadora, ou seja, a autopeças tem ação 
passiva. Os fornecedores, como a autopeças, fornecem mundialmente sendo muito difícil o 
desenvolvimento de outros fornecedores, tanto pelo relacionamento fornecedores e 
montadoras quanto da economia de escala. O único fornecedor desenvolvido pela autopeças, 
foi decorrente de problemas financeiros do fornecedor anterior e também pelo trabalho do 
fornecedor atual que conseguiu utilizar o mesmo produto em várias montadoras, alcançando 
economia de escala. 

 

3.2.3 Outsourcing 
 A prática de outsourcing, não foi identificada entre a autopeças e seus fornecedores. 



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

 
10

Porém, existem quatro peças fornecidas pelo fornecedor T que são montadas em um mesmo 
conjunto, configurando um mesmo produto final.  Existem estudos de trade-offs para o início 
de outsourcing, uma vez que o fornecedor pode enviar para a autopeças o conjunto pronto, 
cabendo a empresa apenas montar em seu produto final.  

 

3.2.4 In Plant Representatives 
 Não existe o in-plant de nenhum fornecedor na autopeças. Foi observado que quando 
do aparecimento de um problema, seja ele comercial, de qualidade, de fornecimento ou outro 
qualquer, existe a figura pontual de um representante do fornecedor, porém tão logo seja 
resolvido o problema o mesmo encerra suas atividades na autopeças. A prática comum nas 
montadoras é percebida pelos fornecedores como importante, porém o volume de faturamento 
necessita ser elevado o que hoje justifica na autopeças. 

 

3.2.5 Early Supplier Involvement (ESI) 
 É uma prática comum na indústria automobilística, onde geralmente o envolvimento 
dos fornecedores ocorre desde o início do projeto de um veículo até a fase de definições de 
abastecimento. Foi observado o desenvolvimento de um produto da autopeças para um 
veículo novo da montadora com lançamento previsto para 2008, onde os fornecedores 
também estão desde a fase inicial do projeto. Porém, os fornecedores estão envolvidos pela 
montadora e não diretamente por solicitação da autopeças. 

 

3.2.6 Milk run 
 Dos quatro fornecedores, três estão geograficamente próximos e atualmente 
disponibilizam os materiais diariamente ou semanalmente em uma transportadora da 
autopeças que consolida a carga e entrega na autopeças. Os fornecedores que entregam 
diariamente na transportadora otimizam suas cargas de entrega juntamente com as de outros 
clientes por não terem volume suficiente para completar um caminhão para a autopeças. 
Porém, a carga dos três fornecedores juntos diariamente completa o volume de um caminhão, 
podendo assim ser aplicado o milk run. Ainda foi observado que um dos fornecedores está 
mais próximo da autopeças do que da transportadora, tendo custos desnecessários de 
transporte. 

 

3.3 Medição de desempenho 

 De maneira geral, existe a medição de desempenho para os fornecedores, através de 
alguns indicadores. Porém alguns são medidos pelos compradores, demonstrando em algumas 
vezes, subjetividade nos resultados. Outro ponto que merece destaque é o plano de ação dos 
fornecedores uma vez que não alcancem o resultado esperado. Existe neste caso um 
acompanhamento da efetividade das ações pela área de qualidade da autopeças, descrito no 
manual de desenvolvimento e certificação dos fornecedores como citado no item 3.2.2. A 
seguir serão analisadas as quatro áreas de medição de desempenho, segundo o trabalho do 
grupo de Michigan. 

 

3.3.1 Serviço ao cliente/qualidade 
 Existem quatro indicadores na autopeças para medir o serviço ao cliente/qualidade dos 
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fornecedores. O indicador de atendimento ao pedido é o resultado do número de pedidos 
entregues no período divido pelo número de pedidos feitos no período. O indicador de 
acuracidade entre a nota fiscal e entrega física é mensurado pelo número de problemas 
encontrados nas notas fiscais divido pelo número de notas fiscais entregues. Outro indicador 
utilizado é o tempo de reação para variações de volume, sem fórmula para medição, pois é 
proporcional ao lead time do fornecedor e a autopeças não ter um sistema definido para medi-
lo. O comprador mensalmente atribui um índice para o indicador de forma subjetiva. O 
indicador de qualidade de recebimento mede a quantidade de problemas de qualidade 
identificados no recebimento divido pela quantidade de peças entregues. De maneira geral, 
fica evidenciada a utilização de indicadores de serviço ao cliente/qualidade.  
 

3.3.2 Custos 
 No que se refere aos custos, não existe nenhum indicador utilizado entre autopeças e 
fornecedores. Porém, por exemplo, o indicador custo do frete de suprimento, calculado pela 
divisão do custo do frete pelo custo da carga, poderá ser utilizado para estudos da implantação 
do milk run. 
 

3.3.3 Produtividade 
 Observado a inexistência de indicadores de produtividade entre autopeças e 
fornecedores. Acredita-se que devido ao fato das práticas e iniciativas do gerenciamento da 
cadeia de suprimentos da indústria automobilística, comentadas na seção 3.2, ainda não serem 
aplicadas em sua totalidade na autopeças junto aos fornecedores, ainda não foi identificado a 
necessidade deste indicador. 
 

3.3.4) Gerenciamento de ativos  
 A autopeças e seus fornecedores possuem indicadores de gerenciamento de ativos, 
porém analisados internamente. A autopeças utiliza o indicador de giro de estoque que é 
definido pela razão do consumo médio mensal pelo estoque no final do mês e multiplicado 
por doze. A obsolescência, definida como os materiais em estoque sem previsão de consumo 
futuro, é outro indicador definido pela diferença entre o custo da compra e o custo residual.  

 

4. Conclusões 
O objetivo deste trabalho foi analisar a adequação de uma autopeças com a história da 

indústria automobilística brasileira, com as práticas do SCM na indústria automobilística e 
medição de desempenho nas empresas de classe mundial em logística. Para tanto, foi 
realizado um estudo de caso numa empresa de autopeças localizada em Itajubá-MG, no qual 
foram efetuadas observações diretas pelo pesquisador. 

Com as mudanças ocorridas nos anos 90, a indústria automobilística brasileira passou 
a desenvolver diversas configurações para a sua cadeia de suprimentos, de forma a tirar 
melhor proveito das importações e exportações. O Brasil está entrando definitivamente nas 
estratégias globais de SCM das empresas ligadas à indústria automobilística. Diante deste 
cenário, a empresa de autopeças estudada está envolvida e participante da cadeia de 
suprimentos da indústria automobilística brasileira. 

As práticas da gestão da cadeia de suprimentos estão em uso nas montadoras com os 
seus elos imediatamente após, as autopeças. Como exemplo, o caso do consórcio modular 
desenvolvido pela VW Resende, o condomínio industrial da VW em São José dos Pinhais, no 
Paraná, entre outros. Porém, no elo autopeças estudada e fornecedores ainda não se 
configuram todas as práticas do SCM, tendo oportunidades de melhorias quanto a: EDI; 
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outsourcing; in plant representatives, milk run. Mesmo na prática de SCM utilizada pela 
autopeças (desenvolvimento de fornecedores), há oportunidade na busca de maior 
independência da montadora, uma vez que esta prática pode ser utilizada mesmo com os 
fornecedores selecionados pela própria montadora. 

A busca de indicadores de desempenho logístico para a mensuração dos resultados é 
comum no ambiente industrial, uma vez que se busca prosperar de forma sustentável. A 
pesquisa do grupo de Michigan coloca a mensuração dentre as quatro competências logísticas 
perseguidas pelas empresas com desempenho logístico de classe mundial. Apesar dos 
indicadores tradicionais de serviço ao cliente/qualidade serem acompanhados pela autopeças, 
muitas oportunidades existem como forma de integrar e medir o desempenho dos 
fornecedores, tornando colaborativo a relação autopeças e fornecedores. 

Finalmente, cabe ressaltar que, independente da não adequação total da autopeças com 
os fornecedores em relação aos pontos revisados, é percebido por todos os envolvidos os 
ganhos possíveis com a implementação do SCM. O que abre as portas para novos trabalhos, 
desenvolvimentos na área. 
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