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

A relação cliente-fornecedor no processo de desenvolvimento de novos 
produtos: estudo de caso na indústria petroquímica 

 
 

José Luiz Moreira de Carvalho (UFSCar) joseluizmc@yahoo.com.br 

José Carlos de Toledo (UFSCar) toledo@power.ufscar.br 

Aline Patricia Mano (UNIFEG) alineatricia@yahoo.com 

 
   
Resumo: A produção de um bem ou serviço pode ser realizada de forma quase independente 
por uma empresa ou pode envolver a participação de um número considerável de 
fornecedores. Pela especialização cada vez maior das empresas nas suas “competências 
essenciais” e a pela complexidade que pode envolver o desenvolvimento de um novo produto 
e a sua tecnologia, em muitos casos, especialmente em produtos que reúnem muitos 
componentes, há a necessidade de compartilhar esse desenvolvimento com fornecedores de 
matérias-primas, componentes e serviços. O objetivo deste trabalho é caracterizar uma 
evolução nos padrões de relacionamento entre clientes e fornecedores e as possíveis 
implicações desses padrões sobre a possibilidade de parcerias no desenvolvimento de novos 
produtos, procurando verificar essas transformações em um estudo de caso numa grande 
empresa petroquímica brasileira. Os resultados do estudo mostram situações bastante 
distintas para a mesma empresa, pois enquanto esta procura parcerias com grandes clientes 
tem também sérias restrições no relacionamento com fornecedores. 
Palavras-chave: Desenvolvimento de produto, reLações cliente-fornecedor, indústria 
petroquímica. 

1. Introdução 

O desenvolvimento contínuo de produtos novos e aprimorados é identificado por 
Kotler (1996) como a chave para a sobrevivência e crescimento das empresas. Entretanto, o 
mesmo autor aponta um dilema na questão do desenvolvimento de novos produtos: ao mesmo 
tempo em que fica cada vez mais arriscado não inovar, está cada vez mais difícil o 
desenvolvimento bem sucedido pelos riscos e altos custos envolvidos, dentre outros fatores. 
Apesar dos riscos muitas empresas procuram competir diferenciando e aprimorando seus 
produtos. Nesse sentido, segundo Clark & Fujimoto (1991), a vantagem competitiva aumenta 
para as empresas que podem levar a tecnologia para o mercado num produto que atende às 
necessidades dos consumidores eficientemente e de maneira oportuna. 

Dadas a especialização cada vez maior das empresas nas suas “competências 
essenciais” (core competences) e a complexidade que pode envolver o desenvolvimento de 
um novo produto e a sua tecnologia, há, especialmente em produtos que reúnem muitos 
componentes, a necessidade de compartilhar esse desenvolvimento com fornecedores de 
matérias-primas, componentes e serviços. 

No compartilhamento do desenvolvimento de um novo produto entre cliente e 
fornecedor, espera-se que haja benefícios para ambos os lados, tanto do ponto de vista 
comercial quanto da troca de conhecimentos especializados e de aprendizagem. As relações 
entre estes, porém, estão sujeitas às regras de mercado e nelas também ocorrem barganhas, 
comportamentos oportunistas e relações de dominação. Apesar do reconhecido valor da 
cooperação cliente-fornecedor, pode haver formas diferentes de relação entre estes num 
processo de desenvolvimento de um novo produto, com diferentes implicações e níveis de 
integração. 
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Neste trabalho procura-se discutir os padrões de relacionamento entre clientes e 
fornecedores, a evolução nesses padrões e as possíveis implicações destes sobre a 
possibilidade de parcerias no desenvolvimento de novos produtos. E através de um estudo de 
caso numa grande empresa petroquímica brasileira, investiga-se na prática se essa evolução já 
chegou às relações entre empresas brasileiras deste setor. 
 

2. A evolução da relação cliente-fornecedor 
Conforme Omta et al. (2001), as cadeias produtivas são compostas de atores que 

trabalham verticalmente para adicionar valor aos consumidores. Uma cadeia é definida como 
o processo que liga empresas fornecedoras e compradoras, das matérias-primas iniciais ao 
consumidor do produto final. De acordo com Prochnik, citado por Domingues & Furtado 
(2003), a introdução de uma inovação requer, da empresa inovadora, mudanças no mix de 
insumos adquiridos, alterando as demandas para trás e, conseqüentemente, gerando esforço de 
comunicação entre estes diversos setores. E as pressões competitivas por maior integração e 
coordenação entre as atividades ampliam a articulação entre os agentes em cada cadeia 
produtiva. 

Seja qual for a sua configuração, existem nas cadeias produtivas uma interdependência 
entre os seus elos, pois a produção dos insumos básicos e dos bens intermediários vai 
depender diretamente das vendas do produto final, especialmente em cadeias que vêm 
minimizando seus estoques intermediários. Por outro lado, no sentido do consumidor final 
para o os produtores de matérias-primas e componentes, há um importante fluxo de 
informações que, a depender do tipo de relação, podem se restringir a especificações e preços 
alvo ou envolver uma riqueza muito maior de detalhes sobre os produtos e seus processos de 
fabricação. 

Conforme Martins (1993), a natureza do relacionamento entre clientes e fornecedores 
é definida, em primeiro lugar, pelo tipo de produto que está sendo adquirido. Gryna (1992) 
define três categorias de compras: (1)materiais padrão: para os quais são preparadas 
especificações industriais e é mínimo o programa de relações com o fornecedor quanto à 
qualidade; (2) componentes e materiais secundários: para os quais é necessário um certo nível 
de atividades relacionadas à qualidade do fornecimento; (3)componentes principais: itens 
muitas vezes complexos, cuja responsabilidade de projeto é tanto do fornecedor quanto do 
comprador, e que requerem um programa completo de relações com o fornecedor. 

Diversos estudos e diferentes linhas de pesquisa apontam para uma evolução nas 
relações cliente-fornecedor. Por sua vez, essa evolução tem conseqüências diretas sobre as 
formas de integração das empresas e também sobre a possibilidade de desenvolver produtos 
conjuntamente. Como descrevem Martins & Alt (2001), uma abordagem comum era 
considerar o fornecedor quase como um adversário, mal intencionado, sempre procurando 
auferir o máximo lucro à custa de eventuais descuidos do cliente. As relações eram de curto 
prazo, havendo o mínimo contato entre as partes, e a empresa cliente, para se garantir, fazia 
várias cotações e tomava o máximo cuidado na hora de receber a mercadoria, fazendo 
rigorosas inspeções. 

Na evolução por que passaram as relações entre as empresas, a maior preocupação 
com a Qualidade Total pode ter sido uma razão para que se desse uma atenção maior à 
qualidade dos fornecedores, o que acabou implicando numa mudança de padrões de 
relacionamento entre as empresas. Uma maior profundidade no relacionamento com os 
fornecedores pode ser, conforme Martins (1993), uma maneira das empresas aumentarem suas 
vantagens competitivas, melhorarem sua produtividade, reduzirem os custos e aumentarem o 
potencial de engenharia. 
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No sentido de caracterizar a evolução no relacionamento entre as empresas, Merli 
(1994) apresenta uma tipologia de empresas, chamada pelo mesmo de modelos de referência, 
relacionando suas estratégias de suprimentos e lógicas de relacionamento com fornecedores. 
Esses quatro modelos são: 

a) Empresa “burocrática”/product out: empresa ocidental típica dos anos 50/60; com mercado 
insaturado (oferta menor que procura); com o know-how tecnológico sendo o fator de negócio 
mais importante; e o negócio se fazendo com o produto e/ou com a tecnologia. 

b) Empresa “mercadológica”/product in: empresa ocidental típica dos anos 60/70; com 
mercado saturado, mas ainda não maduro; cujo fator de negócio mais importante é a 
capacidade de encontrar oportunidades no mercado; e com o ponto de partida do 
desenvolvimento de produto sendo definido através da identificação de uma necessidade de 
mercado. 

c) Empresa “comprometida com a melhoria de processo”: empresa japonesa típica dos anos 
70/80; num contexto de mercado maduro; com o negócio sendo feito melhorando 
continuamente a tecnologia e a capabilidade, tendo em vista a satisfação do cliente (sendo esta 
o objetivo estratégico fundamental). 

d) Empresa “empreendimento”/market in: empresa de classe mundial típica dos anos 80/90; 
cruzamento da abordagem orientada para o mercado dos ocidentais e a cultura orientada para 
as operações dos japoneses; com potencial de negócio fortemente condicionado à eficácia de 
todos os elos da cadeia envolvidos; e sendo necessário estar na cadeia certa com parceiros 
adequados e altamente competitivos. 

Os modelos definidos por Merli (1994) também correspondem a diferentes estratégias 
de suprimentos. Nesse sentido, a empresa “burocrática” procura limitar os fornecimentos 
externos somente para os materiais disponíveis no mercado e para os trabalhos mais simples, 
comprando ao preço mais baixo possível e utilizando uma política de preços baseada na 
relação de força contratual. Já a empresa “mercadológica” busca descentralizar ao máximo a 
produção a terceiros, incentivando a concorrência de preços e tendo um grande número de 
fornecedores alternativos para manter baixos os custos. Um ponto comum a esses dois casos é 
a curta duração nas relações de compra de lotes individuais, sem garantia de fornecimentos 
posteriores. 

Por outro lado, a empresa “comprometida com a melhoria do processo” visa, no caso 
dos fornecedores importantes, descentralizar o máximo volume possível de produção de 
partes/itens, criando uma relação forte com um número limitado de fornecedores (e até 
proibindo relações destes com os concorrentes no que diz respeito a componentes 
importantes). No caso da empresa “empreendimento”, com os fornecedores “integrados” a 
relação é de empresas abertas, integradas operacionalmente e também nas ações de 
desenvolvimento-industrialização dos componentes/tecnologias-chave. O relacionamento é de 
longo prazo, com confiança total recíproca enquanto parceiros no mesmo negócio e vasta 
utilização de programas conjuntos de aperfeiçoamento. 

De acordo com Martins (1999), a visão da cadeia de suprimentos que surgiu na década 
de 90 considera que uma empresa não pode ser competitiva de forma isolada, e sim fazendo 
parte de uma cadeia de clientes/fornecedores que tem como objetivo satisfazer as 
necessidades do cliente final. Ao adquirir o produto, o cliente final está, na realidade, 
comprando um conjunto de valores que foram agregados ao longo da cadeia de suprimentos. 
Com isso, a cadeia de suprimentos que agregar mais valor será a mais competitiva no 
mercado. 

A importância das parcerias, com isso, é cada vez mais ressaltada. Para Hasenclever & 
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Tigre (2002), a cooperação entre as empresas, além de favorecer a eficácia produtiva, permite 
avançar mais rapidamente na criação tecnológica, agregando competências não disponíveis 
em uma empresa. De acordo com Merli (1994, p. 9), “produto significa componentes” (grifos 
do autor), e “se um fornecedor não for criativo, não puder criar junto, procurando novas 
oportunidades de negócio, a empresa que aposta na vantagem competitiva inovação já começa 
perdendo”. 

Entretanto, como observa Bensaou (1999), nenhum tipo de relacionamento é 
inerentemente superior aos outros (nem mesmo a parceria estratégica). De acordo com 
Martins (1999), o tipo de relacionamento estabelece os canais de comunicação entre a 
empresa e seus fornecedores e demonstra a disposição da empresa em manter contatos para a 
resolução de problemas que podem surgir ao longo do fornecimento. 

 

3 A Participação dos Fornecedores no Desenvolvimento de Novos Produtos 
Além de se aplicar a matérias-primas e componentes, a decisão sobre a aquisição pode 

acontecer também em relação a novos produtos e novas tecnologias. A decisão de comprar ou 
fazer, as estratégias de horizontalização ou verticalização e as questões relativas à 
especificidade de ativos podem ter implicações diretas sobre a forma como as empresas se 
relacionam com os fornecedores em um desenvolvimento de produto. 

A incerteza e a complexidade que podem envolver um desenvolvimento de um novo 
produto e a sua tecnologia pode, em muitos casos, criar uma necessidade de compartilhar o 
desenvolvimento de produto com fornecedores. Questões de detenção tecnológica são razões 
para não se terceirizar processos fundamentais, mas, nos casos em que não há a capacidade de 
realizar todo o desenvolvimento internamente (in-house), deve ser considerada a alternativa 
das parcerias, ainda que se tenha a desvantagem de menor controle tecnológico. 

Segundo Brown & Eisenhardt (1995), processos de desenvolvimento mais rápidos 
estão associados ao envolvimento amplo dos fornecedores e desde o princípio do projeto. 
Esse envolvimento amplo pode reduzir a complexidade do projeto, tornando-o mais rápido e 
produtivo, e alertar mais cedo a equipe de projeto para potenciais problemas futuros, num 
ponto em que é mais rápido e fácil corrigi-los. Entretanto, conforme as autoras, não está claro 
como ou quando fornecedores são apropriadamente envolvidos no processo de 
desenvolvimento. 

No caso de relações de mercado típicas, com concorrência por preços, relações de 
curta duração e informações mínimas aos fornecedores, é irrelevante a participação dos 
fornecedores no desenvolvimento de produto. A suspeita mútua impede a assistência, o 
planejamento conjunto e outras formas de colaboração. 

Já no caso de fornecedores “integrados”, além da integração operacional há ações 
conjuntas de desenvolvimento-industrialização dos componentes/tecnologias-chave. 
Relacionamento de longo prazo, confiança total recíproca enquanto parceiros no mesmo 
negócio e também uma rede de informação comum entre cliente e fornecedor são algumas 
características dessa forma de relação. 

Um ponto fundamental para uma efetiva integração é a produção de confiança entre 
cliente e fornecedor. Perrow (1996) identifica algumas características prováveis de gerar 
confiança ao invés de maximizar interesses individuais, dentre elas: (1) informação (sobre 
mercados, tecnologias, lucros das empresas) é compartilhada e discutida; (2) os processos e as 
técnicas são suficientemente similares para as empresas entenderem e julgarem o 
comportamento das outras; (3) as empresas têm experiência de serem ajudadas por outras 
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empresas; (4) o relacionamento é de longo prazo; (5) há pouca diferença entre as firmas em 
relação a tamanho, força ou posição estratégica; (6) as empresas aproveitam coletivamente as 
vantagens do aumento das vendas e margens de lucro. 

Uma maior integração na cadeia de suprimentos, relacionamentos de longo prazo e 
confiança mútua entre as empresas podem ser tomados como elementos de uma forma ideal 
de relacionamento. Mas isso não significa, necessariamente, que a parceria é o padrão ideal de 
relacionamento em todos os casos. De acordo com o tipo, a complexidade e a disponibilidade 
do produto, pode-se definir o perfil desejado de fornecedor. E a partir desse perfil é que se 
decide o(s) modelo(s) de relacionamento com os fornecedores. 

 

4 Estudo de caso: empresa petroquímica  
Dada a evolução observada nas relações cliente-fornecedor e as possíveis implicações da 
mesma sobre o desenvolvimento conjunto de novos produtos, através de um estudo de caso 
procurou-se investigar o aprofundamento dessas relações no setor petroquímico. Para o caso 
de uma empresa petroquímica, procurou-se conhecer como as relações cliente-fornecedor 
influenciam o processo de desenvolvimento de novos produtos. A pesquisa foi feita através de 
uma visita a uma das unidades da empresa, quando se entrevistou um engenheiro de Pesquisa 
& Desenvolvimento (P&D). 

A empresa pesquisada tem uma linha variada de produtos, mas o caso estudado, entretanto, 
enfoca a fabricação e o desenvolvimento de um produto específico: as resinas de PVC. O 
policloreto de vinila (PVC) é uma resina termoplástica aplicada em diversas indústrias, como 
a de tubos e conexões, brinquedos, calçados, fios e cabos, esquadrias, forros, pisos e piscinas, 
dentre outras. 

As inter-relações entre os diversos atores da cadeia produtiva da indústria petroquímica pode 
ser vistas na figura 1. Enquanto o fornecimento de matérias-primas e utilidades é feito pelas 
centrais de matérias-primas (únicas em cada Pólo petroquímico), outras empresas fornecem 
outros insumos (máquinas, equipamentos, catalisadores, etc.). Após a transformação, nos 
reatores de polimerização, das matérias-primas em PVC, as resinas obtidas podem ser 
encaminhadas para a transformação ou passar por um processo de adição de cargas minerais e 
outros aditivos, quando se obtém os compostos de PVC. 

O fornecimento de resinas às grandes e médias transformadoras pode ser feito por 
distribuidoras ou diretamente às empresas (se a quantidade  for maior que o volume de corte 
definido pelas fabricantes de resinas para fornecer diretamente), enquanto às pequenas 
transformadoras é feito apenas pelas distribuidoras. Por trabalhar com lotes menores, as 
fabricantes de compostos podem também fornecer diretamente às pequenas transformadoras. 
Os produtos transformados podem ir direto ao mercado consumidor final (como no exemplo 
dos calçados) ou ser encaminhados a outras empresas produtoras de bens de consumo (como 
no exemplo das embalagens de água mineral). 
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FIGURA 1 – Cadeia produtiva do PVC 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Características importantes no caso do PVC e de outras matérias-primas petroquímicas são a 
necessidade de uma alta escala de produção e a padronização (“commoditização”) dos 
produtos. Existe também uma concorrência entre as próprias resinas termoplásticas pelas 
aplicações em produtos, como pode ser vista, por exemplo, nas embalagens para água mineral 
(onde concorrem como matérias-primas o PET, o polipropileno, o PVC e o policarbonato). 

Um ponto importante pesquisado foi a participação de clientes e fornecedores no 
desenvolvimento dos produtos da empresa. No caso, a participação dos clientes é um 
importante iniciador do processo quando estes, através da área comercial, demandam novas 
resinas para novas aplicações. Segundo o engenheiro de P&D, os clientes são trazidos à 
empresa para participar do “desenho” da nova resina. Posteriormente, há também testes do 
novo produto realizados nos equipamentos dos clientes. Existe, nesse caso, uma divisão clara 
do trabalho, cabendo à área comercial a responsabilidade de contatos e visitas aos clientes 
(são poucas as idas do pessoal de P&D ao cliente, conforme o entrevistado). E não há 
pesquisa desenvolvida em conjunto com o cliente. 

Já no caso dos fornecedores de insumos (aditivos e/ou catalisadores para o processo de 
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polimerização do PVC), a responsabilidade pelo contato e pelo relacionamento é mais do 
setor de P&D que da área comercial (que, nesse caso, pouco participa). E um aspecto que 
dificulta um relacionamento mais intenso é que enquanto estes, no Brasil, fornecem os 
insumos à empresa, no exterior vários destes são concorrentes diretos (fabricam os mesmos 
produtos). 

Outro resultado importante relacionado aos fornecedores foi identificar dentre as dificuldades 
enfrentadas no desenvolvimento dos novos produtos as barreiras que podem ser impostas pela 
tecnologia. Nem sempre a tecnologia necessária está disponível ou pode ser comprada, 
também pelo fato do fornecedor das mesmas ser um concorrente no mercado internacional, ou 
mesmo pela natureza do produto (nesse caso, se as propriedades físicas ou a tecnologia 
disponível para o PVC não atendem aos requisitos, outras resinas (PP, PEAD...) podem 
atender a essa demanda). 

Um ponto importante revelado no caso da empresa “B”, relacionado à participação dos 
fornecedores no PDP, é a pouca (ou nenhuma) troca de informações entre a empresa e os 
mesmos, pois estes, em outros países, são concorrentes diretos. No caso dos aditivos e 
catalisadores, o nível de sofisticação tecnológica desses produtos requer grandes 
investimentos em P&D, o que acaba restringindo o domínio dessa tecnologia às grandes 
multinacionais globais dos setores químico/petroquímico. 

Ainda assim, apesar dessa pouca interação, os fornecedores são também fontes para novos (ou 
aprimorados) produtos e processos na empresa. Esses fornecedores-concorrentes, 
logicamente, podem dificultar o acesso às tecnologias mais novas desenvolvidas por eles e 
utilizadas nas suas próprias operações, mas, segundo o engenheiro de P&D, não há um grande 
risco de dependência tecnológica pois a própria concorrência entre os fornecedores acaba 
trazendo as novas tecnologias. De acordo com o entrevistado, uma minoria de fornecedores 
não oferece o tem de melhor do ponto de vista tecnológico. A maioria, segundo o mesmo, 
atua de forma “profissional”. 
 
 
 

5 Conclusão 

As parcerias estratégicas configurariam-se como o padrão ideal de relacionamento, 
especialmente pelas vantagens que podem proporcionar para clientes e fornecedores, tais 
como contratos de longo prazo, compartilhamento das vantagens do aumento das vendas e das 
margens de lucro e confiança mútua. Entretanto, esse tipo de relacionamento implica em altos 
níveis de investimentos específicos tanto no lado do cliente quanto do fornecedor. E a 
complexidade do relacionamento é muito maior. 

As formas mais “novas” de empresas e de relacionamento com fornecedores da tipologia 
proposta por MERLI (1994) não valem para todos os casos. Ainda que não destacado 
explicitamente por este autor, esses tipos de relacionamento acontecem com um número 
limitado de fornecedores, prevalecendo para os demais (os menos importantes ou os “não-
integrados”) as formas mais “antigas” de relacionamento. 

Pela a importância cada vez maior do desenvolvimento de produto no desempenho 
competitivo, a renovação da linha de produtos é estratégica para as empresas. Nesse sentido, 
deve haver uma maior interação com as outras empresas envolvidas na cadeia produtiva, dada 
a interdependência entre as mesmas. Entretanto, o caso da empresa estudada, com pouca (ou 
nenhuma) troca de informações entre a esta e os seus fornecedores, de certa forma contrariam 
o comportamento que seria esperado nesse relacionamento. 
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A incerteza e a complexidade que podem envolver um desenvolvimento de um novo produto 
e a sua tecnologia pode, em muitos casos, criar uma necessidade de compartilhar o 
desenvolvimento de produto com fornecedores. No relacionamento com seus clientes, 
segundo o entrevistado, a empresa busca relacionamentos de longo prazo, com garantia de 
fornecimento e desenvolvimento conjunto de produtos. Já no caso de alguns fornecedores, 
permanecer as típicas relações “antigas” de cliente-fornecedor que não trocam informações e 
competem entre si. 

Pela concentração cada vez maior dos mercados mais dinâmicos em grandes 
corporações de atuação global, a inserção nessas cadeias produtivas certamente depende da 
capacidade inovativa. Às empresas sem essa capacidade, resta a opção de se submeter ao 
regime de barganha de preços e ao maior poder de negociação dos elos mais fortes da cadeia. 
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