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1 Introdução 

A industria automobilística protagonizou um dos mais importantes papeis na 

economia mundial onde ditou regras, estilos e entrou no seu segundo século de existência. 

O primeiro século foi marcado por grandes acontecimentos na história da 

administração de empresas. Iniciou com a produção em massa de Henry Ford suplantada 

pela estrutura profissional multi divisional de Alfred Sloan, que por sua vez foi 

ultrapassada pela produção enxuta de Toyoda e Ohno que ganhou força e agilidade com a 

era da tecnologia de informação e automação .. 

A transição do século XX para o XXI está sendo marcada pela competitividade, 

desregulamentações do comércio mundial e dos ganhos de produtividade que estão 

permitindo as empresas expandirem seus limites competitivos ao nível global. Todos estes 

movimentos evolutivos fazem com que haja convergência nas estratégias e nos objetivos 

corporativos. (Ealey e Bermúdez 1996). 

As empresas estão se voltando cada vez mais para o cliente e buscando oferecer 

o intangível. As grandes montadoras de veículos, cientes desta condição de mercado, 

devem se adequar às novas necessidades, que são possíveis de serem atendidas pela 

horizontalização estrutural, e onde processos essenciais podem ser redefinidos beneficiando 

toda a cadeia de abastecimento. (Barabba 1995) 

Todo setor automotivo tornou-se mais eficiente, em função da competitividade 

e da pressão por retornos crescentes e está forçando mudanças dos sistemas de produção, 

onde siderúrgicas, produção de autopeças e outros negócios estão sendo vendidos tornando 

toda a indústria automobilística menos vertical. 

A manufatura que Skinner e outros têm defendido ao longo dos anos, como 

sendo uma arma poderosa na estratégia empresarial têm sido alvo, na transição do século 

XX para o XXI, de constantes pressões devido a: longo ciclo produtivo, uso intensivo de 

capital, rápida obsolescência e inflexibilidade que debilitam a criação de novos produtos e 

dificultam a adaptação das operações de manufatura às novas necessidades do mercado 

automobilístico. As empresas precisam renascer com foco em novas tarefas essenciais: 

projeto, engenharia e marketing, deixando a cargo de fornecedores toda a manufatura, o que 

já vem embrionariamente ocorrendo, como por exemplo: (i) a fabricação completa do 

Porsche Boxter está a cargo de um fornecedor, (ii) a empresa Magna Steyr já tem contratos 
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para montagem dos carros de nichos da Daimler Chrysler, BMW e Saab. (Doing, Ritter, 

Speckhals e Woolson 2001) 

Dentre as prioridades competitivas, pesquisas têm apontado que alguma delas 

têm influenciado sobremaneira nas decisões corporativas no que tange aos processos de 

horizontalização que têm sido uma das alternativas para o aumento da lucratividade através 

dos cortes no denominador. 

A velocidade, ou redução dos ciclos produtivos, dos processos de manufatura, 

que são processos seculares atingiu a sua linha assindética que somente através de 

processos de inovação podem transformar-se em vantagem competitiva. 

A flexibilidade também é uma prioridade que têm pressionado as operaçôes de 

manufatura, uma vez que, à medida que as necessidades dos clientes e·vo.iuem a velocidades 

maiores, a flexibilidade, fmto de altos investimentos se toma obsoleto e incapaz de atender 

aos novos requisitos. Outras prioridades competitivas têm sofrido o efeito do aumento da 

velocidade evolutiva na proximidade do cliente. (Fine 1999) 

Pesquisas têm apontado que não há mais lugar para nscos, ociosidade, 

inflexibilidade e limitação dos processos de manufatura dentro das novas corporações que 

se voltarão totalmente para o mercado dentro de um segmento onde o ciclo do produto já 

alcançou a sua maturidade, e não há mais diferencial tangível perceptível. (Sage e Richman 

1999) 

Esta dissertação focará um problema particular deste cenário, onde será feito 

uma análise do posicionamento atual da ferramentaria da General Motors do Brasil, que é 

um fornecedor interno de parte vital do veículo, e responsável por um dos mais longos 

tempos de desenvolvimento cuja atividade envolve uma série de competências distintas e 

altos investimentos de capital financeiro e em recursos humanos. 

A partir deste posicionamento, partindo de algumas premissas, será elaborada 

algumas propostas de reposicionamento para a ferramentaria com o objetivo de trazer a 

tona à importância de se repensar o modelo de negócio, o produto, o processo e a cadeia de 

fornecimento. 

Não há convergência estratégica a respeito deste negócio específico entre as 

montadoras, pois algumas já o tem terceirizado enquanto outras, inclusive a General 

Motors do Brasil, o mantêm verticalizado. 
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2 Desenvolvimento 

Este trabalho será desenvolvido em forma de itens e subitens objetivando a fácil 

concatenação das idéias e facilitar a compreensão dos objetivos desta dissertação. 

Figura 2.a Esquema do desenvolvimento da dissertação 
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J1 
ITEM 9 - PLANEJAMENTO DE MUDANÇA ORGANIZACIONAL 

E CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE TRANS 

JL 
ITEM 1 O - ANÁLISE E CONCLUSÕES FINAIS 

.lt 
ITEM 11 - LIMITAÇÕES DO TRABALHO E 

SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
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Fundamentos teóricos necessários para compreensão dos tópicos a serem abordados 

ao longo da dissertação serão apresentados de forma sucinta no item 3. 

Cenários mundial e nacional do setor industrial em questão (indústria 

automobilística) baseado em pesquisas e estudos realizados por órgãos e instituições de 

renome e reputação internacional (IMVP-MIT; PriceWaterHouseCoopers, McKinsey e AT 

Kearny) serão apresentados no item 4 para oferecer melhor visualização e posicionamento 

do tema proposto. 

Na terceira parte do trabalho, item 5, será apresentada a metodologia de pesquisa 

empregada nesta dissertação, assim como a justificativa, adequabilidade e aplicabilidade do 

caso proposto. 

A seguir no item 6, será feita a descrição completa do caso, explicitando as 

dificuldades, os processos atuais, entre outras informações relevantes. 

Na seqüência (item 7), o "mapa" que expressa o atual posicionamento da 

ferramentaria da GMB será apresentado. A partir do "mapa" no item seguinte, serão 

propostas algumas estratégias e ações que acomodem as necessidades e oportunidades 

futuras, acompanhadas das análises sob a luz dos conceitos apresentados. 

No item 9 será apresentada uma proposta de planejamento de mudança 

organizacional para acomodar as novas necessidades e oportunidades, juntamente com as 

considerações sobre o processo de mudança. 

Na seqüência, análises e considerações finais sobre o caso e o trabalho serão 

apresentados. 

As limitações do trabalho, as dificuldades, assim como propostas de temas para 

seqüência deste e trabalhos futuros serão apresentados na última parte desta dissertação. 
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3 Fundamentação teórica 

Este capítulo tem como objetivo principal fornecer ferramentas conceituais 

básicas para facilitar a compreensão do tema e do caso, com apresentações sintéticas de 

definições, conceitos, modelos e discussões de assuntos importantes. Será dada ênfase em 

estratégias corporativas, operações e em modelos de competitividade, não podendo deixar 

de fazer uma fundamentação teórica de suporte dos temas relevantes a respeito de 

estruturas organizacionais, economia de empresas e gestão da cadeia de suprimentos. 

3.1 Estruturas Organizacionais 

Segundo Besanko, Dranove e Shanley (2000) estruturas organizacionais descrevem 

como as empresas utilizam e alocam seus recursos, especificam tarefas, explicitam o fluxo 

de informações assim como de distribuição de poder e das decisões. 

A estrutura organ~zacional tem função fundamental no sucesso das empresas e deve 

ser definida de acordo com sua estratégia conforme declaram Besanko, Dranove e Shanley 

2000, " . . Structurefollows strategy ... "(p566). 

Uma estrutura adequada deve fornecer aos trabalhadores: informação, coordenação 

e incentivos adequados para implementação da estratégia e segundo os mesmos autores dos 

parágrafos anteriores, a maioria das estruturas organizacionais envolvem, 3 elementos 

básicos, como segue: 

);;> Indivíduos: membros das organizações que são remunerados baseados em 

suas ações e resultados individuais; 

? Times de trabalho: vários de indivíduos que trabalham em conjunto para 

atingir objetivos comuns. Indivíduos do grupo podem ser remunerados pela 

performance do grupo; 

Y Autoridade Hierárquica: ocorre quando um membro é especializado em 

coordenar e monitorar trabalho de outros indivíduos ou grupos; 
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3.1.1 Estrutura "U" ou Vertical 

Segundo Besanko, Dranove e Shanley (2000), este tipo de estrutura é composta 

por unidades funcionais que são responsáveis por cada função básica de negócios, como 

por exemplo: finanças, marketing, produção e compras, dentro da empresa. 

A divisão do trabalho e das especializações dentro de cada unidade básica define 

este tipo de estrutura, que é apresentado de forma esquemática na figura a seguir: 

Figura 3.1.1.a Estrutura "U'' 

I Presidente 

, 

,r ,r ~r ~r ,r 
Finanças Compras Manufatura Engenharia Vendas 

+ + + 
Controladoria 

~ Plantas Produtos Marcas 

Tesouraria ~ 

Fonte: Besanko, Dranove e Shanley, Economics of Strategy, 2000, p 553. 

Adaptado pelo autor. 

O fluxo de informações, neste tipo de estrutura é vertical, isto é, as informações 

fluem em direção à presidência, onde decisões são tomadas, e as ações correspondentes 

descem verticalmente até os executores desta ação. 

Cada unidade funcional é dependente uma das outras e provavelmente não 

existiriam fora da organização de forma independente. Estas unidades são constituídas de 

indivíduos com habilidades, conhecimentos, comportamentos e objetivos similares, e 

geralmente coordenados por pessoas especializadas. 

Besanko, Dranove e Shanley (2000) destacam alguns problemas intrínsecos deste 

tipo de organização: (i) ineficiências provenientes do grande percurso das informações, (ii) 
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problemas de "agency relationship" que ocorrem devido ao não alinhamento entre os 

interesses do empregador e do empregado. 

Nesta estrutura os departamentos são autônomos, mas para atingirem os objetivos 

comuns necessitam um dos outros, onde as disputa por poder e beneficios provocam o 

problema de "agency relationship". 

3.1.2 Estrutura "M" ou multidivisional 

Besanko, Dranove e Shanley (2000) definem este tipo de estrutura como sendo 

uma organização composta por divisões independentes, comandados por um único quartel 

general corporativo, e são responsáveis pela execução e controle de cada função básica de 

negócios, como por exemplo: finanças, rnarketing, produção e compras, dentro da divisão. 

Figura 3.1.2.a Estrutura "M' 

Quartel General Corporativo 

+ 
Divisão 1 Divisão 2 Divisão 3 

J + + J -~ D ~ ~ ~ 
Sub Di visões Sub I ti~isõe5 Sub I i visões 

'--+----

• • • • • • • • • ~, 

+ + + + 1 
Finanças Compras Manufatura Engenharia Vendas 

I + + + 
Controladoria r- Plantas Produtos Marcas 

Tesouraria ~ 

Fonte: Besanko, Dranove e Shanley, Economics of Strategy, 2000, p 554. 

Adaptado pelo autor. 

Segundo Besanko, Dranove e Shanley (2000), a estrutura "M", melhora 

sobremaneira a eficiência organizacional, pela divisão do trabalho entre estratégia e 
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operação. Gerentes de divisão se preocupam com as operações enquanto os gerentes 

corporativos se preocupam com a estratégia. 

Esta divisão facilita também o controle, uma vez que objetivos corporativos são 

facilmente subdivididos em objetivos divisionais, os quais são objetos de controle e 

medição de performance dos gerentes divisionais, o que resulta na redução dos custos de 

"agency relationship", o que está de acordo com Milgrom e Roberts ( 1992). 

Esta estrutura tem f,ido freqüentemente utilizada por empresas que empregam 

estratégias de diversificação e ampliação de mercado aproveitando as oportunidades da 

globalização. Segundo Besanko, Dranove e Shanley (2000) este tipo de organização 

facilita a aquisição e/ou fusão de empresas e sua inserção dentre de uma estrutura cotTente 

já procedimentada. Permite também a ampliat~ão de seus domínios :~i:~)í.i pelo aumen.::o de 

sua escala de produção como pela diversificação, adaptando às necessidades de cada rE~gião 

geográfica. 

Alguns problemas graves foram citados pelos autores chave desta seção, como 

segue: 

(i) Distanciamento da economia de t·scopo pela redundância de operação e 

competências: Como qualquer divisão pode operar independentemente, cada uma 

delas pode ter desenvolvido recursos e competências que outras divisões 

necessitem ainda desenvolver; 

(ii) Possível falta de integração entre as divisões podem gerar competição entre elas 

no mesmo segmento de mercado, com produtos concorrentes. Isto acarretaria, 

pelas leis da economia de mercado, em uma possível escalada irracional na 

disputa pela redução dos preços e das margens, levando às divisões corporativas 

a praticas comerciais não condizentes com os valores da corporação; 

(iii) Aumento considerável das diversidades culturais e de valores conflitantes com os 

valores corporativos: Estratégias de fusão, aquisição e alianças estratégicas 

reúnem sob uma mesma organização, empresas e pessoas com valores e culturas 

distintas que podem conflitar entre si; 
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3.1.3 Estrutura Matrici~l 

Segundo Besanko, Dranove e Shanley (2000), uma empresa está sob um regime 

de estrutura matricial quando a organização opera em múltiplas dimensões (usualmente 

dois), por exemplo: uma empresa pode estar organizada por produtos e por departamentos 

funcionais. 

Indivíduos que trabalham na intersecção da matriz reportam informações a dois 

superiores hierárquicos, isto é cada um possui dois chefes. 

Figura 3 .1.3 .a Estrutura Matricial 

Coordenadores de 
Programa 

Diretor de 
Projetos 

Projeto 1 

Projeto 2 

Projeto n f---

Executivo 

Grupo Funcional 
A 

Comitê 
Executivo 

Grupo Funcional 
B 

Suporte 

Grupo Funcional 
c 

Fonte: Besanko, Dranove e Shanley, Economics of Strategy, 2000, p 556. 

Adaptado pelo autor. 

A figura acima apresenta uma estrutura matricial genérica, onde para desenvolver 

um projeto chamado de "1", é necessário que times sejam formados por especialistas dos 

grupos funcionais "A", "B" e "C", que interagem entre si, para atingir um objetivo comum. 
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Corno característica marcante podemos citar que os membros dos times de trabalho 

respondem para dois líderes, um do projeto propriamente dito e outro de caráter funcional, 

por exemplo, projeto de engenharia. 

Dentro de estruturas matriciais podem coexistir em determinados níveis, tanto 

estruturas funcionais corno divisionais. 

Urna característica marcante deste tipo de estrutura é o duplo controle exercido, isto 

é, cada time tem de reportar, por exemplo, aos líderes do projeto do grupo funcional ~ e 

assim por diante, corno já comentado na explicação da figura 3.1.3.a. 

Podemos exemplificar melhor se tornarmos corno exemplo urna montadora de 

veículos hipotética, onde na linha da estrutura matricial, esteja um vice-presidente que 

controla todo um continente, e nas colunas estão disponíveis todas as competências 

necessárias ao projeto, desenvolvimento, manufatura e vendas dos veículos. Este vice

presidente identifica urna oportunidade de mercado e solicita que se desenvolva um veículo 

para que este nicho seja abordado, logo os respo'nsáveis pelas competências devem alocar 

especialistas e colocar à disposição todos os recursos para que se concretize tal iniciativa. 

Segundo Besanko, Dranove e Shanley (2000) este tipo de estrutura racionaliza os 

escassos recursos humanos e tecnológicos e os manterão sempre atualizados e treinados. 

A característica marcante desta estrutura já comentada pode trazer a tona um grave 

problema de autoridade nas tornadas de decisão, incorrendo novamente em problemas de 

"agency relationship ··. 

Esta estrutura, segundo os mesmos autores citados no parágrafo anterior e Hofsted 

( 1997), tem grande dificuldade de acomodar estratégias de aquisição e fusão entre 

empresas, devido ao aumento das diversidades de valores e culturas conflitantes que 

resultam no aumento dos custos de transação e coordenação para consolidação da economia 

de escopo. 
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3.2 Organizações econômicas 

Segundo Milgrom e Roberts (1992), organizações econômicas têm como 

objetivo básico, entre outros não relevantes ao trabalho: Maximizar os lucros pela 

minimização dos custos de transação ou pela agregação de valores aos bens e serviços 

oferecidos aos clientes de modo a satisfazer as necessidades dos indivíduos. 

Os mesmos autores citam que as organizações diferem entre si pela capacidade 

de gerarem acordos entre indivíduos. A unidade de analise básica na teoria econômica é a 

transação ("transaction"), isto é, produtos e serviços são transferidos de uma pessoa para 

outra ao longo de toda a cadeia produtiva. 

As organizações, para atingirem seus objetivos, definem su:ts estratégias, que 

segundo Milgrom e Roberts ( 1992), são funçõ~s de algumas variáveis de projeto de wma 

importância, entre os quais: economia de escala, de escopo e "core competence", como 

detalhado a seguir: 

3.2.1 Economia de Escala 

Segundo Pindyck e Rubinfeld ( 1999), uma empresa apresenta economia de 

escala quando é capaz de duplicar sua produção com menos do que o dobro dos custos. Por 

outro lado, da mesma forma ela pode incorrer em deseconomia de escala, quando a empresa 

dobra sua produção com custos superiores ao dobro. 

Segundo Milgrom e Roberts (1992), a escala operacional é uma variável 

importante na economia de escala, e é um dos determinantes de preço. 

A escala operacional efetiva depende das previsões de vendas que permitem o 

ajuste da linha de produção, assim como do fornecimento e distribuição, portanto é 

fundamental que haja uma visão compartilhada em toda organização para que se possa 

extrair os benefícios da escala produtiva. 

Segundo Pindyck e Rubinfeld ( 1999), para a efetividade da escala produtiva, 

uma variável de extrema importância que influencia de forma significativa os custos é a 

curva de aprendizado, que permite a operação e manuseio de tecnologias e execução de 

processos de forma mais eficaz e eficiente. 
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Para os mesmos autores do parágrafo anterior, a economia de escala é medida 

constantemente em termos de elasticidade de custo do produto (Ec), que é o percentual de 

mudança nos custos de produção devido a um aumento de um porcento no nível do produto 

e é representado pela equação abaixo: 

Onde: 

Ec= (L\C I C) I (L\Q I Q) 

L\C I C= Variação percentual dos custos de produção; 

L\Q I Q =Variação percentual no nív..::l de produção; 

Quando Ec = 1 ~ não há economia e deseconomia de escala; 

Ec <1 ~ há economia de escala; As variações no volume de produção não estão 

acarretando variações de mesmo nível nos custos; 

Ec > 1 ~ há deseconomia de escala, pois variações no nível de produção estão 

gerando variações em níveis superiores nos custos de produção; 

Besanko, Dra:tove e Shanley (2000), citam que as economias de escala têm 

favorecido os "gigantes" e as organizações que tem buscado fusões e aquisições, 

acreditando que: quanto maior melhor e desta forma conseguem atingir volumes de 

produção antes inatingíveis. 

Os mesmos autores citados do parágrafo anterior apresentam as principais 

origens da economia de escala: 

~ Indivisibilidade e distribuição dos custos fixos; 

A economia de escala surge quando os custos fixos podem ser distribuídos em 

volumes maiores de produção, por outro lado a deseconomia de escala surge quando os 

custos fixos tomam-se indivisíveis, isto é, por mais que o volume de produção aumente, os 

custos não se reduzem na mesma proporção. 

Existe um custo fixo mínimo de operação eficiente, uso efetivo e adequado dos 

recursos imobilizados da empresa que independente da produção devem ser pagos. 

);;> Aumento de produtividade devido à especialização; 
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Pindyck e Rubinfeld (1999), citam que existe uma influência positiva no volume 

de produção atribuído ao efeito da aprendizagem do processo e das tecnologias sem 

alteração nenhuma nos custos. 

);;> Estoques e armazenagem; 

A influência dos estoques na economta de escala é inquestionável, segundo 

Besanko, Dranove e Shanley (2000), volumes maiores necessitam de melhor coordenação, 

agilidade no fluxo e no escoamento da produção, de modo a evitar o aumento dos custos 

devido a necessidade de estocar a produção. 

Outra forma de se evitar o aumento dos custos de estoque, segundo os mesmos 

autores do parágrafo acima, é a utilização de armazenagens verticais ou volumétricas, uma 

vez que a mesma área superficial estará servindo para armazenar uma quantidade cada vez 

maiOr de produtos. 

Por outro lado, Milgrom e Roberts (1992), Besanko, Dranove e Shanley (2000) 

comentam ainda que existem eventos que podem apresentar efeito contrario a da economia 

de escala, conduzindo de forma negativa a estratégia organizacional à uma deseconomia de 

escala, cujos principais fatores são: 

Ir Custo de mão de obra e os Incentivos; 

As grandes corporações, por leis trabalhistas, sindicais e governamentais podem 

ter atrelado aos salários, parcelas variáveis que foram transformados em fixos ao longo do 

tempo aumentando sobremaneira a folha de pagamento das empresas. 

Os executivos têm sido beneficiados pelas constantes modificações em suas 

gratificações por incentivos e premiações que tem acarretado pesos adicionais nos custos 

indiretos das organizações. 

O tamanho da organização afeta os custos significantemente, uma vez que os 

custos de transação e os de coordenação aumentam à medida que o fluxo de informações 

percorre caminhos maiores, até os pontos de decisão. 
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~ Tamanho da empresa e Efeitos da burocracia; 

Os efeitos burocráticos nas grandes corporações têm sido fator relevante na 

velocidade e flexibilidade de uma empresa responder as necessidades dos consumidores. 

Uma das fontes dos efeitos burocráticos das organizações advém da necessidade 

de controle sobre as atividades (custos de coordenação), que crescem a medida que empresa 

cresce e evolui. 

A velocidade das operações de uma empresa é função do fluxo de informação 

cujos obstáculos estão ligadas à burocracia associada a necessidade de controle. 

~ Continuidade e sucessão; 

Talentos e habilidades não são genéricos, podem ser aproveitados com sucesso 

em determinadas situações e falharem em outras, mesmo que sejam em condições 

similares, portanto a continuidade ou sucessão em organizações deve ser cuidadosamente 

abordada. 

Empresas são organizações econômicas que devem dar retornos aos seus 

acionistas, logo em decorrência da performance da empresa, o comando de uma empresa 

pode ter alternâncias, de pessoas, de conhecimentos, experiências, habilidades, objetivos, 

relacionamentos e motivação entre outros fatores, o que pode acarretar em quebra da 

continuidade, de paradigmas, das estruturas de poder existente, entre outros. 

~ Conflitos e ética; 

Quando empresas em busca de economia de escala ampliam seus mercados ao 

redor do mundo, muitas vezes se deparam com ambientes paradoxalmente contrários a seus 

valores fundamentais e sua ética de fazer negócios que norteiam toda a organização. 

Este tipo de conflito acarreta prejuízo a empresa, no que diz respeito a sua 

estratégia de economia de escala, ou no que diz respeito a seus valores que devem sofrer 

modificações. 
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3.2.2 Economia de Escopo 

Segundo Milgrom e Roberts (1992), escopo é outra variável de projeto de 

estratégias organizacionais. Ela permite obter vantagens da produção em escala de diversos 

produtos, que por sua vez são constituídos por componentes padronizados e produzidos de 

forma otimizada por uma mesma unidade que atenda todas as outras unidades da 

organização. 

Para Pindyck e Rubinfeld (1999), economia de escopo pode ser encarada como 

a utilização dos mesmos recursos ou insumos, por uma mesma empresa que produz bens 

distintos, ou seja: " ... economias de escopo encontram-se presentes quando a produção 

conjunta de uma única empresa é maior do que as produções obtidas por duas empresas 

diferentes, cada uma produzindo um único produto ... " (Pindyck e Rubinfeld- p242). 

O caso contrário pode também ocorrer, isto é, uma deseconomia de escopo 

onde uma empresa apresenta uma produção conjunta menor do que a obtida por empresas 

separadas. 

Segundo Pindyck e Rubinfeld (1999), não há relacionamento direto entre 

economias de escala e escopo, pois um conglomerado industrial pode produzir bens 

distintos separadamente em cada unidade de negócios, e ter rendimentos crescentes de 

escala, sem apresentar economia de escopo. 

De forma simplificada, para a produção de dois produtos Q 1 e Q2, segundo 

Pindyck e Rubinfeld (1999) o grau de economia de escopo pode ser medido pela equação a 

segmr: 

Escopo:= [C(Ql) + C(Q2)- C(Ql,Q2)] I C(Ql,Q2) 

Onde: C( Q 1) = Custo de produção do produto 1; 

C(Q2) =Custo de produção do produto 2; 

C(Ql,Q2) =Custo conjunto da produção dos dois produtos Q1 e Q2; 

Escopo > O significa que há economia de escopo, isto é, os custos de produção 

do conjunto serão menores que os custos independentes. 

Escopo será <0, caso esteja havendo deseconomia de escopo, onde o custo de 

produção conjunta está maior que os custos individuais de produção. 



16 

3.3 "Core Competence" ou Competências Centrais ou Essenciais 

Competências centrais ou "core competence" tem sido um dos tópicos mais 

discutidos e estudados nos últimos anos, vários conceitos e definições tem surgido ao longo 

destes anos. 

" Nos tempos medievais, alquimistas procuravam transformar metais em 

ouro. Hoje empresas procuram transformar recursos e ativos em lucro. Uma nova forma 

de alquimia está sendo necessária para as organizações. Vamos chamá-lo de 

Competências Essenciais ... " (Durand, 1998, p303) 

Segundo Milgrom e Roberts (1992), "core competences" ou competências 

centrais podem ser compreendidas como o conjunto de habilidades e conhecimentos 

adquiridos pela organização, ao longo dos anos, e são utilizados constantemente no 

desenvolvimento e manufatura de novos produtos, e as organizações as consideram como 

fator de decisão estratégica. 

Competências essenciais possuem custos adicionais comparadas aos outros 

custos de produção, que são os custos de desenvolvimento, disseminação e aplicação de 

uma nova habilidade ou conhecimento em seus processos. 

Hamel (2000), cita que as competências centrais são compostas por 

conhecimentos e habilidades adquiridas pela empresa, e fazem parte dos seus ativos 

estratégicos. Em geral são utilizadas em processos de conversão de insumos em valor para 

o cliente através do uso de seus ativos estratégicos. 

"... A reinvenção fundamental dos processos essenciais pode ser a base da 

inovação no conceito de negócios ... como a produção enxuta da Toyota, foi uma inovação 

de processo que virou do avesso a indústria automobilística ... " (Hamel 2000- p. 77). 

Prahalad e Hamel ( 1997), comentam que as competências centrais residem no 

coração dos processos que alavancam e criam novas oportunidades de negócios dentro da 

empresa e se manifestam através da percepção dos clientes nos produtos e nos seus 

atributos. Completa ainda que tais competências devem ser dificeis de serem imitados 

pelos concorrentes. 

Segundo Prahalad e Hamel (1990, 1997), "core competences" ou competências 

centrais/essenciais não podem ser confundidas com "core technology" (tecnologias 

essenciais) e nem com "core capability" (capacidades essenciais), uma vez que elas são 
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apenas componentes que se potencializam quando harmonizadas pela gestão dos negócios e 

processos de govemança corporativa e são capazes de gerar "core products' (produtos 

centrais). 

Competências centrais não diminuem com uso, como os ativos fisicos que 

deterioram com o tempo, elas melhoram à medida que são aplicadas e compartilhadas, pode 

ser considerada a força motora dos novos negócios, diversificações e penetração de novos 

mercados. Elas agregam valor aos produtos e serviços que devem ser percebidas pelos 

clientes e devem ser de dificil imitação, principalmente pela complexidade da 

harmonização de tecnologias individuais com as diversas habilidades envolvidas nos 

processos, conhecimentos coletivos e gestão propriamente dita. (Prahalad e Hamel - 1990) 

Outro alerta com relação às competências centrais, segundo as mesmas fontes 

do parágrafo anterior, é que elas são fontes de vantagens competitivas, mas nem todas são 

competências centrais ou essenciais. Deve se fazer distinção entre heranças do passado e as 

competências essenciais para liderar os novos negócios e as oportunidades. 

Fine (1999), apresenta o conceito de velocidade evolutiva, que difere em cada 

setor industrial, como segue: 

Tabela: 3.3.a Mensuração da velocidade evolutiva - amostra de setores 

Velocidade Evolutiva 

Velocidade Setor Tecnologia Tecnologia 
Evolutiva do Produto do Processo 
Alta Computadores; < 6 meses 

Programas de computador de 

Engenharia; 6 meses 

Brinquedos; < 1 ano 

Semicondutores: 1-2 anos 

Média Bicicletas 4-6 anos 

Automóveis 4-6 anos 

Máquinas Ferramentas 6- 10 anos 

Baixa Aeronaves Comerciais 10-20 anos 

Siderurgia 20-40 anos 

Eletricidade 100 anos 

Fonte: Mercados em evolução constante, Fme (1999)-p238; 

Obs.: "<"-símbolo matemático que representa "menor que"; 

2-4 anos 

2-4 anos 

5- 15 anos 

3- 10 anos 

20-25 anos 

10- 15 anos 

10- 15 anos 

20-30 anos 

50- 100 anos 

50-75 anos 

da 
Organização 

2-4 anos 

2-4 anos 

5- 15 anos 

2-3 anos 

10- 15 anos 

4-6 anos 

6- 10 anos 

5-30 anos 

10-20 anos 

25-50 anos 
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Dentro deste cor;.texto, Fine (1999) cita que nenhuma capacidade é 

inexpugnável, nenhuma liderança é inalcançável, nenhum reino é imbatível e quanto mais 

alta a velocidade evolutiva mais breve é o reinado. A vantagem competitiva sustentável é 

típica de um setor de baixa velocidade evolutiva, e está se tomando cada vez mais 

temporária em função da aceleração da evolução em todos os setores. 

Na era da vantagem temporária, a competência essencial definitiva está na 

habilidade de escolher bem as capacidades que agreguem mais valor e que são perceptíveis 

aos consumidores. O sucesso duradouro, afirma Fine (1999), será daquele que conseguir 

distinguir e antecipar reiteradamente as competências que merecem investimentos e aquelas 

que precisam ser cultivadas, daqueles que devem ser terceirizadas ou descartadas. 

Para Hamel e Heene ( 1994 ), entre as centenas de formas de enquadramento de 

competências centrais, três tipos fundame:1tais de competências merecem destaque: 

(i) Penetração de mercado: São habilidades que auxiliam a empresa estar sempre 

próximo ao consumidor, tais como: gerenciamento e desenvolvimento de marcas 

("brands") e produtos, vendas e marketing, distribuição e logística, e suporte 

técnico, entre outras; 

(ii) Relacionados a Integração: São habilidades que auxiliam a empresa a fazer 

melhor, mais rápido, mais barato de forma mais flexível que os concorrentes; 

(iii)Relacionados com as funcionalidades: São habilidades que auxiliam a empresa na 

adição de valor perceptível ao cliente, e que não sejam meras melhorias 

contínuas;. 

Esta terceira competência, segundo os mesmos autores, tem subido na escala de 

importância ao longo dos anos, pois tem-se mostrado como uma fonte de diferencial 

competitivo que permite a empresa fugir da convergência dos produtos e serviços 

padronizados. 

Competências não são estáticas e têm mobilidade. 
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O gerenciament·J das competências, segundo Hamel e Heene (1994), podem ser 

sub divididas em 4 atividades chaves: 

(i) Seleção: Atividade de extrema importância, pois esta escolha é a base da construção 

da competitividade e da sobrevivência da empresa; 

(ii) Construção: Atividade que requer a acumulação e integração do conhecimento; 

(iii)Exploração: Arte de alavancar as competências através do seu uso na ampliação 

dos negócios; 

(iv)Proteção: Monitoramento consta:1te do nível de erosão das competências ao longo 

dos tempos. Atenção: Não se pode proteger o que não se vê, logo as 

competências devem estar clara a toda corporação. 

Fica notória a grande dificuldade em identificar as verdadeiras competências 

centrais de uma organização, ou aquelas que devem ser construídas, exploradas e 

protegidas, de forma a garantir a longevidade dos negócios e da organização. 

Segundo Prahalad e Hamel (1990), há que se ressaltar que a competências 

centrais ou essenciais, são perceptíveis tanto ao nível de negócios como das habilidades e 

conhecimentos individuais de membros e da rede de relacionamentos da organização I 

empresa. Competências essenciais geram produtos essenciais ("core competences creates 

core produts"). 
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3.4 Inovação; 

" .. .Inovação pode ser vista como sendo a primeira prática de uma nova idéia em 

uma determinada cultura, ... , quanto mais radical for a idéia, mais traumático e profundo 

será seu impacto ... " (Mintzberg e Quinn 2001- p 291) 

Segundo Milgrom e Roberts (1992), inovação se apresenta quando a 

organização está tentando fazer algo fora de sua experiência, isto é, as informações não 

estão disponíveis na empresa, tais como: entrar em novos mercados, novos produtos, adotar 

novos processos produtivos. 

Fig. 3.4.a- Modelo da Inovação de Hamel 

_, 
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Fonte: HameLG.: Liderando a Revolução, 2000, p 18 

Segundo Hamel (2000), inovação é 

claramente algo que não pode e não deve 

ser terceirizada, e não está ligada 

somente a produtos ou serviços, e sim de 

forma mats ampla ao modelo de 

negócios. Existem 2 tipos básicos de 

inovação conforme mostra a figura ao 

lado. 

As inovações podem ser, 

incrementais ou radicais, e provocam: 

(i) A inovação incrementai acarreta em melhoria contínua do produto e do processo 

de negócios e conduz a empresa para a convergência e à média do setor; 

(ii) A inovação Radical representa uma quebra no portfólio de produtos, conduzindo 

a empresa a melhoria no conceito de negócios. Significa também criar novos 

valores para os clientes, surpreender os concorrentes e trazer riqueza para os 

investidores (nova riqueza), e segundo Hamel (2000) é o único meio de escapar da 

hipercompetição e a média do setor; 

Inovação não se compra em "prateleiras", ela dá origem a novos setores, novos 

produtos, novos serviços, e tudo com fundamento em novos modelos de negócios, 

que criam a "nova riqueza". 
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Hitt, Ireland e Hoskisson (2000), afirmam que inovação é fundamental para se 

desenvolver uma vantagem competitiva, seja em serviços, produtos ou em processos de 

manufatura, que traduzem na melhora sensível da competitividade e da performance 

financeira. 

Os mesmos autores concordam com o trabalho clássico de Joseph Schumpeter, 

que argumenta que a inovação engloba 3 atividades: 

(i) Invenção: que é o ato de criar e desenvolver novos produtos ou processos; 

(ii) Inovação: que é o processo de tomar comercial uma invenção; 

(iii) Imitação: é uma inovação adotada por similaridade; 

e são capazes de provocar alterações estratégicas de organizações pela aquisição e 

consolidação de alianças entre empresas. 

Leifer, O' Connor e Rice (2002), comentam que a inovação radical transforma o 

relacionamento entre consumidores e fornecedores, reestrutura os aspectos econômicos de 

mercado, dá origem a nova categoria de produtos e proporciona o crescimento a longo 

prazo da empresa. Empresas reconhecem a sua importância, mas os riscos e incertezas 

tomam-se obstáculos, muitas vezes intransponíveis para o seu desenvolvimento e 

investimentos adequados. 

A capacidade de inovação radical de uma empresa vai amadurecendo á medida 

que suas lideranças e formas de gestão vão se amoldando a este processo. 

Besanko, Dranove e Shanley (2000), citam os diversos casos onde empresas de 

menor porte suplantam as maiores, mais poderosas e possuidoras de grande quantidade de 

canais de distribuição, isto ocorre porque estas empresas são menos burocráticas e mais 

dispostas a inovação, quebrando as práticas estabelecidas, isto é, estão mais dispostas a 

assumir os riscos que acompanham os processos de inovação. 

Uma vez mais, os mesmos autores do parágrafo anterior, citam que quando 

várias empresas competem no desenvolvimento de um mesmo produto, àquela que 

conseguí-lo primeiro obterá significativos ganhos de vantagem competitiva, sendo que a 

maior delas será auferido àquele que inovar, isto é, desenvolver algo que está além do 

alcance de seus concorrentes e conseguir protege-lo por patentes. Uma inovação permite 

ao inovador, mesmo sem proteção legal de patentes, vantagens pelo pioneirismo. 
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Fine (1999) afirma que uma importante inovação provoca uma aceleração na 

velocidade evolutiva geral, como no caso do efeito genoma na indústria farmacêutica e do 

motor a jato no setor de transportes. 

Quinn, Barouch e Zien ( 1997) declaram que atualmente o intelecto e a inovação 

são as fontes virtuais de todos os valores da economia, do crescimento e das estratégias das 

organizações. 

Os processos intelectuais criam valor em toda a cadeia produtiva, até mesmo 

nas tradicionais empresas de manufatura. Atividades como pesquisa, desenvolvimento, 

planejamento de processos, projeto, logística, marketing e sistemas gerenciais são 

preponderantemente baseados e dominados pelo conhecimento e "softwares". Estes 

argumentos são substanciados pelas pesqúisas da McKinsey que resultaram em que, no 

início do século XXI, 80 a 85% de todos os trabalhos nos Estados Unidos e Europa serão 

baseados em conhecimento, "softwares" ou tecnologia, que vai de encontro com as 

estimativas do Ministério do Trabalho da Alemanha, que afirma que por volta de 2010 

apenas 10% de todo trabalho no país serão baseados em habilidades de manufatura. (Quinn, 

Barouch e Zien 1997) 

Segundo os mesmos autores Quinn et al., "software" é o centro virtual e vital de 

todas as atividades de criação de valor e inovação, pode ser considerado o elemento que 

acelera as inovações, reduz custos e riscos por um fator de I O (dez), enquanto adicionam 

valor perceptível na mão do consumidor. Um exemplo típico nos dias de hoje, é a 

utilização dos "softwares" de CAE (Engenharia Assistida por Computador), CAD 

(Desenho Assistido por Computados) e CAM (Manufatura assistida por Computador) que 

permitem à empresa conceber um produto e produzi-lo diretamente utilizando-se deste 

meio matemático. 

"Softwares" estão convertendo o ato de inovar em processos contínuos com 

influência direta dos clientes, e estão conectando e canalizando conhecimentos mundiais 

para aproveitamento contínuo e alavancando conhecimentos em todo o mundo. 

Segundo Chesbrough e Teece (1996), inovação pode ser subdividida em dois 

tipos básicos: 
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(i) Autônoma: Quando a inovação é independente, isto é, não depende que 

outras inovações ocorram primeiro. Como exemplo, os autores citam 

que uma inovação em um turbo-compressor, dispositivo que aumenta a 

potência de um motor de combustão, não precisa que o propulsor seja 

totalmente redesenhado; 

(ii) Sistêmica: Quando a inovação, ao contrário da autônoma, depende da 

inovação em todo o conjunto. Chesbrough e Teece (1996) citam a 

manufatura enxuta como exemplo deste tipo de inovação, uma vez que 

o sucesso foi obtido através do redesenho do produto, das novas formas 

de gestão, do desenvolvimento da cadeia de fornecimento, das novas 

tecnologias de informação e automação, e assim por diante; 

Segundo os mesmos autores citados no parágrafo anterior, as organizações 

inovadoras devem se reorganizar, pois uma estrutura organizacional adequada é 

fundamental para que inovações fluam e sejam aceitas de forma natural. 

" ... Burocracia é péssima e Flexibilidade é boa ... " ( Chesbrough e Teece 1996, 

p65) 

Para cada tipo de inovação existe uma estrutura organizacional, vertical ou 

horizontal que melhor aproveita tal oportunidade. Uma organização vertical terá 

dificuldade em adotar uma inovação autônoma, por outro lado terá maior facilidade em 

implementar uma sistêmica. 

Se a inovação é autônoma e a competência está fora da empresa, decida-se por 

uma estrutura virtual e decentralizada, por outro lado se esta competência é importante 

então decida-se por uma fazer uma aliança ou trazer para dentro da empresa. 

Se a inovação é sistêmica e a competência está fora da empresa, decida-se por 

uma aliança, mas cuidados devem tomados para não perder de foco as competências 

necessárias, por outro lado se a competência é essencial então decida-se por desenvolver 

internamente. 
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3.5 Estratégias 

A seguir citamos diversos conceitos de estratégia: 

" ... Estratégia é um processo permanente de inventar e interceptar o futuro ... " 
(Sznifer 2001) 

" ... Com o fim da era industrial e a emergência da nova economia, o valor migra do 

tangível para o intangível (clientes, processos e pessoas). 

Este novo ambiente, caracterizado por turbulência ambiental, descontinuidades, 

complexidades e sistemas não lineares tf'rna inepto o processo tradicional de 

· "Planejamento Estratégico". 

Neste contexto, estratégia passa a ser essencialmente um projeto arquitetônico e não 

mais programas operacionais como reengenharia ou qualidade total; projeto que requer o 

uso da imaginação, da criatividade e de ousadia para ser bem sucedido. 

Estratégia é um processo revolucionário, onde inventar novos conceitos de negócios 

impõe um intento ambicioso desafiando os executivos a construírem um futuro que se 

renova: "se o cavalo já morreu não adianta posicioná-lo de forma diferente, é melhor 

desmontar" .... (Szn?fer 2001) 

Segundo Hamel (2000) estratégia não é especular sobre o que talvez venha acontecer 

no futuro, mas imaginar de fato o que se pode fazer acontecer. Baseado neste conceito, a 

perseguição da visão do futuro passa a ter complexidade ainda maior. Se ela for delineada a 

partir de "ferramentas" atuais existentes, sua execução se tornará inviável e proibitiva, 

portanto a estratégia da nova riqueza tem que ser um projeto arquitetônico. Ela tem que ser 

"sentida", concebida com criatividade, imaginação e principalmente com ousadia para ser 

bem sucedida. 

As decisões sobre estratégia de negócios, segundo Milgrom e Roberts (1992), 

envolvem variáveis multi - complexas, entre as quais: (i) conhecimentos e habilidades, (ii) 

alocação efetiva e eficiente de recursos escassos assim como de sua coordenação, (iii) 

inovações tecnológicas que se depreciam cada vez mais rápidas, (iv) novos mercados que 

surgem pela desregulamentação do comércio internacional, (v) novos parceiros econômicos 

e tecnológicos. Como as estratégias são executadas por indivíduos, o sucesso desta ou 

daquela, tem como um dos fatores determinantes, a capacidade de compreensão e ação 

efetiva das pessoas. 
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Segundo Besanko, Dranove e Shanley (2000), unia estratégia empresarial deve 

levar em conta os seguintes temas: 

(i) "Boundaries ofthe firm "; Estrutura das empresas e organizações, visto no item 3.1 

(estruturas verticais, horizontais, matriciais -ver item 3.1 ); 

(ii) "Market and competi tive analysis"; Análise do Mercado e da competitividade 

segundo princípios da escola estratégica- ver item 3.5.1); 

(iii) "Position and dynamics"; (Porter - posicionamento I Dinâmica: Como a firma 

acumula e desenvolve recursos e capacidades); 

(iv) "Internai organization": Como a empresa irá se orgamzar para conduzir a 

estratégia, no que tange a: Seleção e desenvolvimento de recursos, fluxo de 

informação, formas organizacionais, distribuição de poder, acordos transacionais 

dos indivíduos envolvidos, outros fatores; 

Porter (1996a), expressa que estratégia não deve ser confundida com eficácia 

operacional, uma vez que ela é facilmente reproduzível enquanto que a estratégia não. 

Mais uma vez, Porter ( 1996), define que: estratégia é uma combinação das 

metas que a empresa busca e dos meios pelos quais irá buscar atingi-las, onde no nível mais 

amplo, a formulação estratégica deve considerar quatro fatores básicos que determinam os 

limites dentro dos quais pode realizar com sucesso seus negócios. Os fatores básicos são: 

(i) Pontos fortes e fracos que são determinados pelo perfil de ativos e as qualificações 

em relação à concorrência; 

(ii) Valores de uma organização são o espelho das motivações e necessidades dos 

principais executivos da empresa; 

(iii) Ameaças e Oportunidades definem o meio competitivo, onde se identificam os 

riscos e os potenciais lucros; 

(iv)Expectativas da sociedade afetam sobre maneira a performance da empresa; 

Porter (1996) comenta que a consideração conjunta de (i) e (ii), define os 

limites internos à empresa de sua estratégia, enquanto que (iii) e (iv) define os limites 
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externos. A essência da formulação estratégica é relacionar uma empresa ao meio ambiente 

e encontrar uma posição dentro dela onde se possa defender contra todas as forças 

competitivas ou influenciá-las em seu favor. 

Hamel e Heene (1994) comentam que estratégias não são únicas, e que os 

paradigmas das organizações industriais desenvolvidas por Michael Porter, foram 

complementadas pelos novos conceitos e abordagens de Hamel e Prahalad, conforme a 

tabela abaixo: 

Tabela: 3.5.a Conceitos e complementos sobre estratégia 

Conceitos essenciais 

Estratégia como adaptação 

Alocação de recursos 

Port(ólio de negócios e produtos 

Competição pelo confronto 

Mercado de produtos e consumidores 

Competindo por participação no 

Mercado 

Complemento 

Estratégia como alongamf_i'!/q 

Alavancagem dos recursos 

Por~fólio de competências 

Competição pelas alianças 

Mercado de necessidades e funcionalidades 

Competindo por participa_Ç_qQ_nas 

oportunidades do mercaa'o 

Para completar as definições genéricas de estratégia, falta citar que Mintzberg e 

Quinn (2001), definem estratégia (5 P's)como sendo um : Plano, Pretexto, Padrão, Posição 

e Perspectiva, assim como da necessidade clara de incluir três elementos essenciais: 

(i) Metas ou objetivos, 

(ii) Políticas mais significativas orientando ou limitando ações; 

(iii) Principais providências que conduzam ao cumprimento das metas. 

Este item teve o objetivo de apresentar várias definições sobre estratégias, e 

apresentar dois pontos convergentes sobre sua essência que podem ser de dois tipos: 

(i) Incrementalismo e do planejamento estratégico baseado nos conceitos de Porter; 

(ii) Inovação radical, ultrapassando os limites da linearidade e redefinindo os novos 

patamares dos produtos, serviços, processos e dos negócios, baseado em Hamel; 
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3.5.1 Estratégia Corporativa 

Segundo Prahalad e Hamel (1997), o intento estratégico é o sonho que energiza uma. 

empresa. Representa algo mais sofisticado e mais positivo que um simples grito de guerra. 

Uma arquitetura estratégica pode apontar o caminho para o futuro, mas só a 

intenção estratégica ambiciosa e estimulante oferece a energia emocional e intelectual para 

a jornada. 

A intenção estratégica transmite noção de direção, de descoberta e de destino. 

Chase, Aquilano e Jacobs (1998), definem estratégia corporativa como sendo a 

resposta da organização as necessidades de seus consumidores. 

A estratégia corporativa, segundo DiSerio e Torres (2000), deve levar em 

consideração· três variáveis básicas, que devem interagir intensa e harmônicament~ de 

forma a aumentar a probabilidade de sucesso no alcance dos objetivos da organização. 

Fig. 3.5.l.a Modelo de Planejamento de Competitividade 

Gestão 

~ Venkatraman; 
~ Outros: 

Tecnologia 

~ Porter; 
~ Hamel 
~ Prahalad (Competência/Negócios); 
~ Fine; 
~ Slack; 
~ Albrecht; 
~ Outros; 

'Y Visão, Valores; 
'Y Prahalad 

(Competência/Habilidade) 
Capital Intelectual; 

~ Outros 

Fonte: Modelos de Competitividade, Di Serio 2000- pll2 
Adaptado pelo autor; 
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3.5.1.1 Modelo de Karl Albrecht 

Segundo Albrecht (1994), a formulação estratégica deve abordar não só o 

planejamento como a projeção do futuro, como segue: 

~ 

Tabela 3.5:l.l.a- Tópicos da Formulação estratégica: 

Planejamento 

Definir resultados ou metas 

Determinar as ações 

Reservar recursos 

Visar alvos definidos 

Fonte: Albrecht, K., 1994, p 59 

Projeção do Futuro 

Dominar as ondas de choque 

Explorar as tendências 

Gerir acontecimentos 

Monitorar indicadores críticos 

A projeção futura e o planejamento devem convergir para que seja possível 

definir uma estratégia de ação que possa ser traduzida em metas e objetivos. 

Albrecht ( 1994 ), explícita que a elaboração da estratégia corporativa, àquela 

que guiará a organização no cumprimento dos objetivos visualizados, deve levar em conta: 

(i) Exame do ambiente: Estudar profundamente o que está acontecendo no meio 

ambiente; 

(ii) Exame da Organização: Conhecer profundamente a organização, isto é, os 

recursos, as competências, as culturas formais e informais, com o objetivo de 

responder perguntas como: Quem somos?, Como operamos?, O que somos 

capazes de fazer?; 

(iii)Exame das oportunidades: Unir de forma criativa e empreendedora o resultado do 

exame do ambiente com as capacidades da organização; 

(iv) Construção do modelo: Conceituar a empresa que se quer construir para aproveitar 

as oportunidades identificadas; 

(v) Analisar as defasagens: Identificar a disparidade existente entre o que se é 

atualmente e o que deve ser feito para se aproximar do modelo ideal; 

(vi)Planejamento da ação: Definir e identificar as áreas críticas chaves, CUJOS 

resultados são mensurados para monitoração e controle da estratégia; 
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(vii) Aplicação da eJtuztégia: Comunicar a direção e a organização e fazê-los 

comprometer-se com tal iniciativa; 

A figura a seguir apresenta o modelo estratégico de sucesso de Albrecht, onde 

tentou-se amarrar as etapas importantes na definição da estratégia assim como de sua 

disseminação na organização, de forma a conquistar o comprometimento de todos na 

perseguição das metas. 

Figura 3. 5.1.1. a Modelo Estratégico de Sucesso de Karl Albrecht 

Modelo de Valor i + I ~ Filosofia e 
__ para,___o_a_iel_nle_.:---+1!11~~ Valores Centrais 

PacotedeValor L-,. Es.-batéQlc:aelógica ~ AnYliente I 
~-para-o_CI_iente_...,.r . dos N;eos r ~ Operacional . 

=:I 
IA~I 

Fonte: Albrecht, K., 1994, p61 

De forma simplificada, o modelo expressa que a partir de uma visão ("O que 

aspiramos ser?"), elabora-se uma missão ("Como deveríamos fazer negócios?"), levando-se 

em consideração o modelo de valor para o cliente (básico, esperado, desejado e 

inesperado), e as filosofias e os valores formais da organização ("O que defendemos?"), 

pelas quais é possível administrar a companhia. 

A partir da definição da missão, elabora-se a estratégia e a lógica de negócios 

(lógica do cliente, do produto, econômica, estrutural, outras) a serem implementadas, e 

serem conduzidos pelos líderes e executados por todas as pessoas da organização. A lógica 

dos negócios deve levar em consideração a análise do ambiente operacional, assim como da 

construção do pacote de valor para o cliente que deve ser baseado nos aspectos: ambiental, 

sensorial, interpessoal, procedimentos, entregas, informativo e financeiro. 

Definida esta etapa, é possível a identificação das áreas chaves (ACR) ou 

críticas de negócios, e a elaboração do plano de ação e das métricas de controle e 

realimentação. 
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3.5.1.2 Modelo de Porter 

A essência da estratégia, segundo Porter (1996a), é lidar com competição, e 

nada tem a ver com coincidências ou aleatoriedade da sorte. 

O sucesso nos negócios não advém somente da superioridade numérica (receita, 

participação de mercado) perante seus concorrentes, mas sofre influências profundas e 

decisivas provenientes das economias além das fronteiras da empresa. Estas forças que 

emanam das áreas subjacentes, têm direção, sentido e intensidade, como um vetor da üsica, 

e podem se compreendidas, alocadas e utilizadas corretamente, podem gerar uma resultante 

de grande intensidade, que será a vantagem competitiva da empresa. 

O modelo das cinco forças competitivas, que é a síntese dr) modelo de Porter, 

que expressa o pensamento do parágrafo anterior, está apresentado a seguir: 

Figura 3.5.1.2.a Modelo de Porter 

ENTRAN1'ES 
POTENCWS 

A ,, 
CONCORRENTES 

NA 
INDÚSTRIA D c FORNECEDORES _... ... .... 

E 

Rivalidade entre as 
empresas existentes 

B 
PRODUTOS 

SUBSTITUTOS 

Fonte: Porter, A1. E. ; Estratégia Competitiva, 1986, p 23 

Onde: A - Ameaça de novos entrantes; 

B - Ameaça de produtos ou serviços substitutos; 

C - Poder de negociação dos compradores; 

D - Poder de negociação dos fornecedores; 

E - Competição entre a empresa e seus concorrentes; 

COMPRADORES 
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Este modelo, juntamente com o modelo apresentado na figura 3.5.1.b, a seguir, 

segundo Porter ( 1996), permitem as empresas através da análise do meio ambiente 

competitivo, a elaboração de uma estratégia genérica de forma a servir como guia da busca 

da vantagem competitiva, seja ela focando nichos de mercado específicos, seja por adotar 

uma política de diferenciação clara em produtos e em serviços ou na adoção de uma linha 

de ação onde se priorizará a busca da liderança em custos. 

A adoção de qualquer uma das estratégias genéricas, apresentadas na figura 

abaixo, seja na adoção de uma política de foco em um nicho de mercado, na diferenciação 

ou mesmo no alcance da liderança em custo, exige diferentes recursos e habilidades, assim 

como arranjos organizacionais compatíveis que suportem o fluxo de informações e 

recursos. 

inerentes: 

Figura 3.5.1.2.b Modelo das Vantagens estratégicas de Porter 

ALVO 
ESTRATÉGICO 

No âmbito 
de toda a 
indústria 

Apenas um 
particular 
segmento 

VANTAGEM ESTRATÉGICA 

Unicidade 
observada 
pelo cliente 

DIFERENCIAÇÃO 

Posição 
de baixo 
custo 

UDr?:.ANÇA NO 
CUSTO TOTAL 

ENFOQUE 

Fonte: Porter. ME. ; Estratégia Competitiva, 1986, p 53 

Porter (I 996), alerta ainda que, em cada estratégia genérica há os riscos 

(i) Falha no alcance e na sustentação da vantagem competitiva; 

(ii) Valor da vantagem conquistada seja desgastada pela evolução da 

indústria 
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3.5.1.3 - Modelo de H amei; 

Na nova economia (passagem do tangível para o intangível), a unidade de 

análise deixou de ser o produto, ou mesmo a tecnologia e passou a ser o próprio conceito de 

negócios, cuja inovação está na capacidade imaginar conceitos diferentes, e novas maneiras 

de fazer negócios, ou como aumentar as receitas através da criação de uma nova riqueza. 

Hamel (2000), desenvolveu um modelo referencial para descrever um modelo 

de negócios. O modelo de negócio abrange 4 grandes componentes: (i) Estratégia 

Essencial; (ii) Recursos Estratégicos; (iii) Interface com o cliente; (iv) Rede de valor ; que 

conectam entre si e apresentam quatro fatores que determinam seu potencial de lucro: (i) 

Eficiência; (ii) Exclusividade; (iii) Compatibilidade; (iv) Impulsores de lucro. 

A figura abaixo apresenta esquematicamente o modelo de conceitos de 

negócios de Hamel: 

Fig 3.5.1.3.a -Modelo de Conceito de Negócios 

Configuração 

Efetivação & Suporte Missão de Negócio Competências Fornecedores 

Informação &lnsight Escopo produto I Essenciais Parceiros 

Dinâmica do 
Mercado Ativos Estratégicos Coalizões 

Relacionamento Base de diferenciação Processos Essenciais 

Estrutura de Preço 

Eficiência I Exclusividade I Compatibilidade I lmpulsionador de Lucros 

Fonte: Liderando a revolução: Hamel 2000- p71 

O ponto de partida do conceito de negócios parte da existência e da análise 

cuidadosa da estratégia essencial, dentro da qual devem estar incluídos a missão de 

negócios, os escopos do produto e do mercado, e a base da diferenciação. 

Esta fase inicial deve responder algumas perguntas chave, tais como: Qual o 

sonho?, Qual a missão?, Como e quando chegar lá?, Como sustentar a vantagem?. 

Toda a vantagem sustentável, mesmo que temporariamente, baseia-se nos 

recursos estratégicos e específicos da empresa, que são compostos pelos: 
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(i) Ativos estratégicos: patentes, padrões, informações de clientes, outros; 

(ii) Competências essenciais: Conhecimentos e habilidades exclusivas (ver maiOres 

detalhes no item 3.3); 

(iii) Processos essenciais: Métodos, rotinas e procedimentos adotados pela empresa na 

transformação de insumos em produto final. Não devem ser confundidos com ativos 

e nem com habilidades. 

A interligação da estratégia essencial com os recursos estratégicos da empresa 

define a forma pela qual os ativos, conhecimentos e habilidades serão geridos objetivando a 

obtenção do sucesso da estratégia elaborada, isto é, deve ser possível responder: Como é 

feito o gerenciamento das conexões entre os diferentes ativos, conhecimentos e processos? 

É possível fazer de outra maneira, ainda melhor?, Alguém faz diferente?, Existe alguma 

vantagem competitiva nesta configuração?. 

O terceiro componente do conceito do negócio, que é a interface com o cliente, 

é composto por quatro elementos: 

(i) Efetivação e suporte: Como a empresa chega ao mercado e alcança os clientes 

(canais de distribuição, suporte, pós-venda, serviços adicionais); 

(ii) Informação e "lnsight": Todos os conhecimentos dos clientes, utilizados para extrair 

informações estratégicas que auxiliem a fidelisar e conquistar novos clientes; 

(iii) Dinâmica do relacionamento: Ter a real noção da existência de fatores emocionais 

nó relacionamento entre clientes e produtores, e aproveitar para tomá-los base do 

conceito de negócio altamente diferenciado e transforma-los em vantagem 

competitiva; 

(iv) Estrutura de preços: A definição do que se pode cobrar dos clientes, pode apresentar 

uma nova oportunidade de inovação do conceito de negócios; 

A interligação da estratégia essencial e a interface com o cliente definem a 

forma e o pacote de beneficios efetivamente oferecidos aos clientes. 

O sucesso desta ligação está na resposta as seguintes questões: Que beneficios 

está se oferecendo aos clientes?, Qual a real necessidade dos clientes?, Os benefícios são 

abrangentes ou insuficientes?, Será possível mudar o pacote de beneficios de forma radical 

e surpreender os clientes e frustrar os concorrentes?. 
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O quarto componente do modelo de negócios de Hamel é a rede de valor que 

envolve a empresa Ela complementa e amplia os próprios recursos da empresa, mas está 

fora de seu controle e podem se tomar fonte de inovação na redefinição do conceito de 

negócio. A rede de valor abrange: 

(i) Fornecedores: São todos aqueles à montante da cadeia de valor do produtor final; 

(ii) Parceiros: Em geral são fornecedores de componentes críticos que possuem 

relacionamento mais horizontal, cujo aproveitamento desta relação pode ser o foco 

de uma revolução setorial; 

(iii) Coalizão: É uma inovação no conceito de negócio, em geral acorre quando da 

necessidade de altos investimentos cujos riscos seriam proibitivos se fossem 

assumidos individualmente pelas empresas; 

A interligação dos recursos estratégicos com a rede de valor define a fronteira 

da empresa, e nela está um dos focos de maior potencial de geração de inovação e na 

redefinição do conceito de negócios. Nesta interface define-se o que fazer internamente e o 

que transferir para a rede de valor. 

O sucesso desta ligação está na resposta as seguintes questões: Quais são os 

critérios utilizados hoje na empresa no que se refere a fazer ou terceirizar?, Qual a 

possibilidade de mudar estas regras?, É explicito o que é importante, o que agrega valor nos 

processos internos?, 

Para Hamel (2000), promover a revolução setorial, significa descobrir como 

injetar inovação em cada um dos elementos do modelo e que seja capaz de desenvolver um 

discurso da geração da nova riqueza. 

O potencial de riqueza de qualquer conceito de negócio deve levar em 

consideração: 

(i) Eficiência: Os beneficios percebidos pelo cliente excedam os custos de produção; 

(ii) Exclusividade: Fugir da convergência do modelo de negócios; 

(iii) Compatibilidade: Harmonia entre os elementos do modelo; 

(iv) Impulsores de Lucros: Saber se realmente está sendo lucrativo através dos retornos 

crescentes, bloqueio dos concorrentes, economias estratégicas e flexibilidade estratégica; 
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3.5.1.4 Modelo de Prahalad 

Prahalad (1990 e 1997), parceiro de Gary Hamel, defende as mesmas idéias em 

muitas pesquisas e complementa com um conceito sobre gerenciamento estratégico (1999), 

que fornece subsídios para aproveitamento de novas oportunidades. 

A nova economia irá beneficiar aqueles que privilegiarem a criação de valor, e para 

isso os executivos devem ser monitorados de acordo com índices compatíveis, como segue: 

Figura 3.5.1.4.a Indicadores de controle gerencial para criação de valor: 

"Gap" de performance "Gap" de Adal!Jação "Gap" de Oportunidade 
Reestruturação Remodelagem Revitalização 

Qualidade Portfólio Crescimento 

Custo Mix de produtos Desenvolvimento de novos negócios 

Tempo- ciclos Canais de distribuição Desenvolvimento de novos mercados 

Logística Preço Direção estratégica 

Número de funcionários Novos negócios Alavancagem de recursos 

Produtividade 

Sistemas de administração 

~, 

...1 Criacão de Valor 1 .. 

....-I r" 

Fonte: A strategy for growth: The role o f core competencies in the corporation. Prahalad. 1999, 
p253 

A performance das empresas na nova econom1a devem ser mensurados pela 

capacidade na melhoria de variáveis múltiplas quanto à q_ualidade, custo, produtividade, 

entre outras, assim como da capacidade de remodelar os processos da organização tanto 

interna como externamente, isto é, tanto em mix de produtos como nos canais de 

distribuição, e concentrando grande esperança sobre a capacidade de reorientar a 

organização para o desenvolvimento de novos mercados, novos negócios e alavancar os 

recursos da empresa. 



36 

Dentro deste contexto, na busca constante da organização à preencher os "gaps" de 

oportunidade, Prahalad, apresenta um modelo para criação de valor, como segue: 

Fig 3.5.1.4.a Conceito de Gestão Estratégica 

Sível de 
Aspiraçdo da 

Organizacional 

Intento 
E!l·tratégico 

Capacidade de 
Alavancagem dos 

Recursos 
Corporativos 

Arquitetura 
Estratégica 

Competências e 
produtos 

Fundamentais 

Competindo pelo 
Futuro 

Conseqüências 

Criando novo 
espaço 

competitivo 

D esen vob,imento 
de Novos 
N egóc·Jo~s 

...:::1 '';; 

I Energi:::ando ioJ,, a orgamzação. reparlindo capacidades.j'ocando na aquisiçclo de 
/ compeiénczas. desafios corporalivos. e molivações individuais e colelivos. 

I Capacidades Organizacionais j 

Fonte: ..J stategy j'or growth: The role oj' core competencies in the corporation 
Prahalad - 1999. p256. 

Toda organização deve ter um intento estratégico, o qual d~we perseguir, sendo os 

executivos responsáveis pela energização de toda empresa, motivando e conquistando o 

comprometimento nesta busca. 

A partir do intento estratégico definido, deve-se alavancar os recursos e as 

competências, para que estes atuem no sentido de gerarem novos produtos e processos para 

que a organização atinja a posição desejada. Esta fase é a definição da arquitetura 

estratégica, onde define-se as competências e os produtos centrais. 

Cumprido estas fases anteriores, é possível criar um novo espaço competitivo 

baseado no desenvolvimento de novos negócios a partir das oportunidades identificadas e 

com aproveitamento das competências centrais desenvolvidas que permitem a geração de 

novos produtos para atender estas necessidades. 

O sucesso destas fases é diretamente influenciado pela capacidade de: (i) 

energização de toda organização, (i) compartilhamento de conhecimento e foco nas 

competências essenciais (identificação e desenvolvimento), (iii) motivar indivíduos e os 

times de trabalho no alcance dos objetivos organizacionais. 
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3.5.1.5 Modelo de Fine 

Para Charles Fine (1999, 2000 e 2002), as vantagens são temporárias, e as empresas 

para sobreviverem devem ser capazes de antecipar e adaptar-se às mudanças, de modo a 

não sucumbirem à erosão e a extinção repentina dos negócios. 

A satisfação do cliente final, na nova economia, depende não somente do 

desempenho da empresa, mas de toda a cadeia de fornecimento com as quais mantêm 

. relacionamentos, isto é, para o consumidor a percepção de má qualidade de um produto 

consumido é exclusivamente do produtor, não importa se o defeito está em um componente 

que fora terceirizado ou de um distribuidor ou do varejista que não prestou os serviços de 

venda e pós-venda adequadamente. 

Nenhuma capacidade pode ser isolada, pois ela é uma composição de várias outras 

capacidades ao longo de toda a cadeia produtiva. Fine ( 1999, 2000) ressalta que a cadeia. de 

fornecimento é tão importante e forte quanto o elo mais fraco, e ela deve ser entendida 

como o conjunto de cadeias: (i) organizações, (ii) tecnologia e (iii) capacidades. 

Dentro deste contexto, a sobrevivência da empresa depende de algumas funções 

críticas a serem desempenhadas: 

(i) Habilidade superior para antecipar as mudanças tecnológicas e de mercado; 

(ii) Habilidade superior de antecipar, adaptar-se e elaborar novas estratégias ganhadoras 

ante às ações da concorrência; 

(iii) Habilidade superior de monitorar e gerenciar novas tecnologias, rápida evolução do 

mercado e as novas táticas dos concorrentes; 

Portanto na elaboração de estratégias de sucesso, ou mesmo de uma redefinição do 

conceito de negócios é necessário pensar não só a empresa como toda a cadeia de 

fornecimento, que converge com a rede valor citado por Hamel (2000) em seu modelo de 

conceito de negócios. 

Fine (1999), apresenta outro fator de extrema importância a ser considerado na 

elaboração das estratégias empresarias ou corporativas, a dinâmica das empresas, que é 

facilmente compreendida através das forças da hélice dupla conforme apresentado na figura 

a segu1r: 
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Fig 3.5.1.5.a -A Hélice Dupla 

Organizacionais 

para para 
Integrar 

Fonte: Mercados em Evolução Constante- r1ne 1999- p58 

A figura mostra que, quando a estrutura setorial é vertical e a arquitetura do produto 

é integrada, as forças de desintegração: (i) entrada de concorrem:es, (ii) manter-se na 

liderança e vivo no mercado, (iii) Inflexibilidade burocrática e organizacional, atuam no 

sentido da configuração modular e horizontal. 

Estas forças tendem, segundo Fine, a enfraquecer os gigantes verticais e criam 

pressões em direção à desintegração, e para uma estrutura mais horizontal e modular. 

Por outro lado, quando a estrutura é horizontal e o produto modular, o conjunto de 

forças: (i) avanços tecnológicos, (ii) poder dos fornecedores, (iii) poder das patentes e dos 

sistemas integrados, agem no sentido de conduzir à integração vertical e à arquitetura 

integrada do produto. 

Sob a ótica da velocidade evolutiva e das forças da hélice dupla, Fine exi)ressa a 

importância estratégica de repensar a arquitetura do produto, do processo e da cadeia de 

fornecimento, levando em consideração: 

(i) Conhecer a velocidade evolutiva dos elementos da cadeia de fornecimento; 

(ii) Identificação dos impulsionadores atuais da velocidade evolutiva dos elementos da 

cadeia; 
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(iii) Análise dos fatores pmenciais que podem vir a alterar a velocidade evolutiva no 

futuro; 

(iv) Identificar o posicionamento dos elementos da cadeia na hélice dupla; 

(v) Identificação da dinâmica do poder dos elementos da cadeia; 

As duas dimensões tradicionais: projeto e processo, já não são suficientes para 

garantir a vantagem competitiva, é preciso acrescentar simultaneamente outra dimensão, a 

cadeia de fornecimento. A simultaneidade garante que não haverá lacunas entre as 

dimensões, como alguns casos históricos citados por Fine ( 1999): (Microsft, Intel, 

Chrysler). 

Dentro deste contexto, Fine (1999) apresenta a seguir um modelo (ver figura 

3.5.1.4.b e 3.5.1.4.c) onde as três dimensôes (produto, processo e cadeia de fornecimento), 

podem ser analisados independentes, sincronicamente e ainda sob os aspectos da 

arquitetura, tecnologia e do foco das ações. 

Figura: 3.5.1.5.b- Modelo de decisão: Foco- Arquitetura- Tecnologia 

Cadeia de 

ESPAÇO ARQUJTEH'R4 PROCESSOS SJSTEMA.S DE ARQUITETURA 
ESPECÍFICOS E4BRL4Ç40 DA C4DEL4 DE 

FORNECIMENTO 

Detalhamento Modular 
das funções e Tecnologia Funcional 

das versus Conjunto de 

especificações e versus Organizações e 
Integral 

de tarefas de do Equipamentos Celular 
desempenho alocação 

Tecnologia Foco 
I 
I ' --1 Arquitetura 

I 

~---------..1 
Fonte:Mercados em Evolução Contínua- Fine 1999- pl52 

LOGÍSTICA E 
SISTEMA DE 

COORDENAÇÃO 

Autônomo 

versus 

Integrado 

Fine ( 1999), cita que para a definição ou redefinição da cadeia de fornecimento 

é essencial que a arquitetura do produto seja submetido a alterações de forma a definir se o 
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produto será modularizado ou permanecerá integrado. 

Um produto integrado caract(:riza-se pela: multifuncionalidade dos 

componentes, perfeito sincronismo e otimização espacial, o que dificulta a terceirização e 

desenvolvimento da cadeia de fornecimento. 

Por outro lado, um produto modular, caracteriza-se pela : intercambiabilidade, 

alto nível de padronização, potencial de melhoramento e localização de falhas. 

Outra dimensão de análise do produto é a definição de suas especificações 

técnicas e funcionais, que define os processos e as tecnologias necessárias. 

Uma vez definida as especificações do produto e as arquiteturas do produto e da 

cadeia de fornecimento, assim como da tecnologia de processos necessária, fica possível a 

identificação do sistema de fabricação mais factível (funcional ou ce 1vi:r:), e tão logo se 

defina esta última atividade, pode-se pensar na logística e da forma de coordenação 

(autônomo ou integrado). 

Em síntese, Fine ( 1999), explícita que a definição estratégica de uma empresa 

ampliada deve levar em consideração toda a rede de valor da emnresa assim como 

identificar para cada nó da cadeia de fornecimento o posicionamentt.' na hélice dupla, as 

forças envolvidas e a velocidade evolutiva que envolve todo o processo. 

Em outro conceito apresentado por Fine (2002), ele expressa que a real 

capacidade central sustentável da empresa é a habilidade de desenhar e redesenhar a cadeia 

de valor com o objetivo de buscar continuamente as vantagens competitivas. 

O desenho da cadeia de valor da empresa deve necessariamente iniciar com um 

mapa que identifique as relações da organização, as capacidades e as tecnologias que 

adicionem valor aos seus produtos e serviços. Este desenho deve possibilitar a obtenção das 

seguintes respostas: 

(i) Comprar ou fazer: Identificar que atividades devem continuar a ser feitos e quais 

devem ser comprados; 

(ii) Investimentos: Que atividades merecem ser desenvolvidos e receber investimentos; 

(iii) Alianças: Que tipo de alianças deve ser consolidado; 

Com o objetivo de auxiliar o processo de decisão, Fine et al (2002) criaram um 

modelo complementar ao modelo econômico quantitativo conhecido como EVA 

(Economic Value Added), chamado de SVA (Strategic Value Assessment). 
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Este modelo foi b.1.seado em duas categorias de ativos: 

(i) Conhecimento: Relacionado com as habilidades de projeto e engenharia de 

produtos e processos; 

(ii) Fornecimento: Relacionado com as habilidades de manufatura e capacidade de 

entrega; 

O modelo SV A complementar ao EVA pode ser esquematizado da seguinte 

forma: 

Figura 3.5.1.5.c- Modelo SVA no processo de decisão 

Importância dos Clientes 

Velocidade evolutiva das tecnologias: 
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Capacidade dos fornecedores 

Arquitetura 

Custo o 
> 

Ativos o E: 
...:l<~ 

Receitas ~iii~E-o< Q•> oE-<Iiiil 
Custo estruturdl Z'-' :;;< 

;;J 
O' 

ALTA 

c=; MÉDIA 

BAIXA 

ALAVANCAR 

COMPRAR 

BAIXA 

li 
FAZER 
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Fonte: Rapid response capability in value chain design, Fine et ai., 2002, p72. 

3.5.1.6 Fazer ou Comprar 

EVA 

Existem inúmeras correntes de teorias em que uns defendem o dito "compre tudo 

que puder", enquanto que outros adotam o ':faça tudo que puder". 

Pela definição de Fine (1999), o projeto da cadeia de fornecimento consiste na 

escolha das atividades e transferir para os fornecedores e fazer a coordenação através de 

contratos legais, culturais e de relacionamentos, onde o mais importante neste tema é saber 

escolher as competências a serem mantidas e as que podem ser terceirizadas com 

segurança, sem que comprometa algum potencial de vantagem competitiva no futuro, como 

os casos clássicos da Intel® e Microsoft®. 



42 

Teorias sobre "o <.;ue fazer" ou "o que comprar" vêm sendo desenvolvidas há 

muitos anos, e muitas abordagens distintas têm sido utilizadas nos últimos anos. 

Di Serio e Sampaio (200 1 ), sintetizaram em uma tabela um comparativo com as 

teorias clássicas de fazer versus comprar e suas principais críticas: 

Tabela: 3.5.1.6.a- Modelos Clássicos de fazer versus comprar e suas principais críticas: 

Análise Análise de custo Análise Análise (4) 

Econômica (1) de Transação(2) Estratégica(3) Multidimensional 

Origem Finanças Economia Administração Transdisciplinar 

Enfoque Custo Transação Estratégia Plural 

Críticas Ignora a existên- Desconsidera os Não preserva o Os pressupostos 

específicas cia de custos ocul- ativos intangíveis conhecimento de são os mesmos do 

tos. como os cus- e estratégicos nas uma atividade modelo anterior; 

tos de transação: equações econô- terceirizada: 
' 

micas: 

Ignora a presença Considera que as Assume que as As criticas são 

de fornecedores cadeias de supri- competências diluídas mas 

oportunistas menta são arqui- atuais serão as permanecem: 

tetadas para redu- mesmas que as 

ção de custos: (itturas: 

Crítica Geral 
Visão estática do mercado: os modelos consideram que as 

empresas buscam eternas vantagens competitivas sustentáveis 
(posição exclusiva e valiosa no mercado) 

Fonte: Projeto da cadeia de suprimento: uma visão dinâmtca da dectsão fazer versus 

comprar, Di Serio e Sampaio- 2001, p 58. 

(1)- Análise econômica: Comparar o custo de fabricação com o custo de aquisição; 

(2)- Análise do custo de transação: Leva em consideração a proteção contra os riscos que 

emergem das relações comerciais; 

(3) - Análise Estratégica: Leva em consideração a conquista de uma posição estratégica 

dos negócios através da identificação de competências essenciais, que garantam a 

vantagem competitiva, e onde as organizações devem concentrar esforços e 

investimentos. 
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Nesta análise deve-se identificar as capacidades organizacionais segundo dois critérios: 

importância estratégica e competência relativa no mercado, e verifi~";ar se o par 

ordenado da competência relativa com sua importância nos negócios trará alguma 

vantagem competitiva. A figura a seguir apresenta o gráfico para análises de decisão 

fazer versus comprar, sob o ponto vista estratégico, segundo Hamel e Prahalad (1997). 

Figura: 3.5.1.6.a- Análise estratégica da decisão: Fazer versus Comprar: 

4 
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u 
C3 Alianças 
-~ Estratégi as 
~ 

~ 3 f--I ----+--~-+----J 
~ I 
~ 
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;s 
c..; 
<~ 2 f-------1--~---+------: 

&..;; 

~ 
~ ...... 

1 2 3 4 

COMPETÊNCIA RELATIVA 

Fonte: Hamel, G. & Prahalad, C.K.; 1997; aptado por Di Serio e Sampaio em: Projeto da 

cadeia de suprimentos (2001) p 57. 

Da figura pode-se concluir que, caso a competência relativa: 

(i) for baixa e importância estratégica baixa: Ação é terceirizar; 

(ii) for baixa e importância estratégica alta: Ação é fazer alianças estratégicas; 

(iii) for média e importância for média : Ação é desenvolver; 

(iv) for alta e importância baixa: Ação é desativar; 

(v) for alta e importância alta : Ação é desenvolver; 

( 4) - Análise Multi dimensional: Inclui na análise outros fatores, tais como: alocação de 

despesas, capacidade de inovação, fatores humanos, experiência dos empregados, 

maturidade tecnológica, entre outros; 

Segundo Fine ( 1999), os mercados são dinâmicos e as velocidades de evolução 

estão cada vez mais rápidas, e as vantagens são cada vez mais temporárias, e mesmo em 
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setores onde a velocidade ainda é moderada, nos anos vindouros, a tendência é de que todos 

processos de evolução sejam acelerados, logo as definições de produto, dos processos e da 

cadeia de fornecimento devem ser analisadas de maneira cuidadosa, tentando antecipar os 

possíveis contra tempos para se evitar os fracassos nos processos de terceirização. Portanto 

outra ferramenta sugerida por Fine (1999), é a apresentada na matriz da dependência 

organizacional e do potencial de desmembramento do produto, como apresentado a seguir: 

Figura- 3.5.1.6.b- Matriz de dependência Organizacional e a Possibilidade de 

desmembramento do Produto: 

DEPENDE QUANTO AO 
CONHECIMENTO E 

CAPACIDADE 

Armadilha potencial na 
Terceirização 

Os seus parceiros podem 
superá-lo. 

Têm tanto ou mais 
conhecimento e são capazes de 

obter os mesmos elementos 

Por situação de 
terceirização 

A empresa não compreende o 
objeto da terceirização e não 

sabe como integrá-lo. 

O resultado talvez seja o 
fracasso, pois se gastará muito 

tempo em retrabalho e 
reanálise. 

DEPENDEAPENASQUANTOAO 
CONHECIMENTO 

Melhor Oportunidade de Terceirização 

A empresa compreende o objeto da terceirização, 
tem condições de inseri-lo no processo ou no 

produto e quase sempre é capaz de obt-e-lo de 
diversas fontes. 

Provavelmente, não representa uma vantagem 
competitiva em si mesmo. A terceirização significa 
preservar a atenção para áreas onde se desfruta 

de vantagem competitiva, como integração e 
outras 

Possibilidade do. ~onviver com a 
terce1rização 

A empresa sabe integrar o item, sendo possível 
manter a vantagem competitiva, mesmo que 

outros tenham acesso ao mesmo item. 

Fonte: Mercados em evolução contínua, Fine, 1999, p 173. 

Segundo Di Serio e Sampaio (2001), somente o modelo de Fine (1999), seria 

recomendado para setores de alta velocidade evolutiva, porque considera a dinâmica do 

mercado. Os modelos clássicos, econômicos e estratégicos seriam indicados para mercados 

cuja velocidade evolutiva é baixa e a competição está baseada na diferenciação, mas o 

alerta fica com relação a tecnologia que tem impulsionado a velocidade evolutiva de todos 

os outros mercados. 
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3.5.1.7 Modelo de Venkatraman 

As tecnologias de informação têm evoluído sobremaneira a tal ponto que de 

simples coadjuvante das estratégias corporativas, têm passado a exercer um papel 

importante e fundamental na elaboração das mesmas. 

A tecnologia de informação tem sido utilizada para encurtar distâncias, acelerar 

o fluxo de informações, arquivar dados, diminuir os ciclos produtivos, isto é, têm sido 

utilizadas apenas na exploração localizada dentro da organização. 

O mercado competitivo atual tem exigido que as organizações tenham cada vez 

mais: baixos custos, alta qualidade, rapidez e flexibilidade para responder às necessidades 

dos clientes, e a tecnologia de informação tem auxiliado, dentro dos processos existentes, 

na rapidez e na eficiência, mas este modelo de uso da Tecnologia de Informação já está 

sendo erodido pela evolução dos mercados e da competição. 

O modelo a seguir, Venkatraman ( 1994 ), tenta apresentar um modelo para 

explorar todos os beneficios potenciais produzidos pela TI, provocando muitas vezes a 

transformação no próprio negócio da organização, pela abertura de novas oportunidades e 

horizontes. 

Figura 3.5.1. 7.a- Modelo das transformações dP 
Venkatraman 
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Amplitude de benefícios potenciais Alto Baixo 

Fonte: IT-Enabled Business Trans.formation, Venkatraman, 1994 
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Venkatraman, diz que quanto matar o beneficio, maiOr deve ser a 

transformação organizacional, para melhor aproveitamento, mas alerta que o modelo não 

deve ser visto como estágios de evolução, pois estratégia não segue nenhuma receita pré

definida. 

A organização deve identificar o nível transformação requerido pela estratégia 

corporativa, e assim definir a tecnologia necessária, mas dependendo das pressões 

competitivas, tudo pode ser modificado. 

O nível de exploração localizada. não requer transformação organizacional, 

uma vez que a tecnologia será utilizada localmente para reduzir ciclos locais, melhorar as 

comunicações, como é o caso do CAD (Desenho auxiliado por computador), CAM 

(Manufatura auxiliado por computador), código de barras, entre outros casos. Neste nível 

não há alteração sensível do processo atual, os benefícios são baixos e podem facilmente 

ser imitados. 

O nível de integração interna é uma extensão do nível anterior, uma vez que, o 

propósito é a expansão da utilização da TI, ao longo de toda a organização, encurtando os 

ciclos de comunicação, processos, fluxo de dados e decisão. Como exemplo podemos citar 

a tecnologia CIM (Manufatura Integrado por Computador), que interliga diretamente o 

projeto com o planejamento de processos e com a operação propriamente dita as máquinas 

operatrizes. 

Os dois primeiros passos, já apresentados, são tratados por Venkatraman, como 

sendo a utilização da TI em níveis evolutivos, onde os benefícios são baixos I moderados e 

as transformações organizacionais são poucas, cujos inibidores e impulsionadores são: 

(i) Impulsionadores tecnológicos: Melhorar a conectividade e irá favorecer a 

performance de custos; 

(ii) Impulsionadores organizacionais: Liderança e comprometimento organizacional; 

(iii) Inibidores tecnológicos: Obsolescência e ausência de padrões; 

(iv) Inibidores organizacionais: Resistência gerencial e limitação e riscos financeiros; 

Os passos posteriores no modelo de Venkatraman são ditos em níveis 

revolucionários, uma vez que os benefícios são maiores, mas que em contra partida a 

exigência de uma transformação organizacional é maior e necessária. 
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O passo três é o nível da reengenharia de processos, onde será necessária uma 

transformação organizacional, pois os processos atuais serão modificados para que seja 

implementada uma tecnologia de informação, que trará grandes beneficios. 

Neste nível três é fundamental a identificação dos processos e do redesenho dos 

mesmos, e a redefinição clara e comprometimento da organização de modo que não haja 

resistência na sua implantação. 

O próximo passo é a reengenharia da rede de negócios, onde a utilização da TI 

extrapola as fronteiras da empresa e da organização, ampliando os beneficios para fora dos 

próprios limites. O exemplo é a aproximação propiciada pela TI com os fornecedores e com 

os clientes ou distribuidores. 

Neste nível quatro é fundamental a identificação e eliminação das competências 

fora do novo escopo, pois ampliará as fronteiras e facilitará, por exemplo, a execução dos 

processos de terceirização de fabricação de componentes não críticos ou mesmo da 

logística de distribuição. Dentro deste contexto novas competências se farão necessários, 

tais como de integração, coordenação e relacionamentos com clientes e fornecedores. 

O último estágio deste modelo é a redefinição do escopo de negócios, onde os 

beneficios a serem alcançados são altos, mas em contra partida as transformações 

organizacionais serão extremamente altas, uma vez que o modelo de negócios está sendo 

alterado, e as competências essenciais do modelo anterior, dependendo do caso, serão 

sucateados e substituídos por novas que garantam o sucesso do novo modelo de negócios. 

Neste nível, tudo será novo e a estrutura anterior será substituída por uma 

estrutura mais eficiente e flexível entre empresas, e que permita a maleabilidade de 

execução de negócios com várias outras empresas, em forma de alianças estratégicas, 

fusões e outras formas de interação corporativas. 

Existe um grande risco, neste nível, é a possibilidade de ocorrer rápido 

esvaziamento de competências uma vez que o desafio está em manter relacionamentos 

duradouros e lucrativos, e evitar os problemas de "agency relationship", "moral hazard", 

informações assimétricas, "hold up " e outros. (Milgron e Roberts-1992). 
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3.5.2 Estratégia de Operações e Manufatura 

Skinner (1969), apresentou sua tese de que a manufatura foi dominada por 

muitos anos por especialistas, chamados de engenheiros industriais, e agora são tomados 

por outro tipo de especialista, agora em tecnologia. Como resultado, os executivos das 

empresas tendem a evitar o envolvimento da manufatura nas estratégias empresarias, e 

como consequencia os gerentes de manufaturas ficavam alheios as estratégias 

corporativas, e a função que deveria ser agregar valor aos produtos, acabavam se 

tornando apenas despesas. E que a inclusão da manufatura nas decisões corporativas a 

tornam uma arma no cenário da competitividade. 

" ... A função de mam~fatura, na maioria das empresas, representa o grosso do 

seu ativo e a maior parte de seu pessoal ... , e a manufatura são: os ossos, os 

nervos e os músculos da empresa ... " (Slack, 1993, p1) 

Pesquisadores como Clark, Hayes & Wheelwright (1988), tem enfatizado 

sobremaneira, os esforços de Skinner ( 1969), na tentativa de transmitir a importância da 

utilização das capacidades produtivas como armas estratégicas de competitividade. 

Chase, Aquilano e Jacobs (1998), definem estratégia de operações como sendo 

a forma pela qual a empresa utiliza suas capacidades produtivas, de forma eficiente, para 

suportar as estratégias corporativas, transformando "inputs" (matéria prima, requisitos 

de clientes ou subsistemas) em "output" (produtos ou serviços) desejado. 

Segundo os mesmos autores do parágrafo anterior, os recursos operacionais 

incluem: 

(i) Pessoas: Mão de Obra direta e indireta; 

(ii) Plantas: Fábricas e ativos produtivos; 

(iii) Peças: Matéria prima, produto semi-acabado, subsistemas, partes; 

(iv) Processos: Fluxo pelo qual a produção é executada; 

(v) Planejamento e controle: Procedimentos e gerenciamento de 

informações utilizadas para operar o sistema produtivo; 

e envolvem decisões sobre os projetos, processos e infra-estrutura necessária para suportar 

sua produção e devem antecipar necessidades futuras. 
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Leong, Synder e Ward (1990), sintetizaram estratégia de manufatura como 

sendo, uma vertente importante de implementação da estratégia corporativa, com a qual 

deve estar totalmente alinhado e está ligado às prioridades competitivas, com as quais, as 

empresas definirão suas bases competitivas e a forma com a qual abordarão o mercado e a 

concorrência assim como orientar suas decisões estratégicas em áreas chaves. 

Segundo Hill (1992), em consonância com as idéias de Skinner (1969 e 1987), 

as indústrias de manufatura americanas começaram a ser suplantadas pelas japonesas, no 

início da década de 70, que entre outros fatores, pode ser explicada pelo fato da manufatura 

ter sido relevado sempre ao segundo plano, e ser obrigado historicamente a reagir às 

estratégias corporativas, e muitas vezes ser responsabilizado pelo fracasso das operações 

pela sua inflexibilidade, morosidade, complexidade logística e altos custos. 

Hill (1992), afirma que a estratégia corporativa deve conectar as necessidades 

de mercado com os processos produtivos, isto é, a manufatura deverá ter as informações 

necessárias para poder suportar tais estratégias. 

Figura 3.5.2.a Modelo de ligação entre as estratégias corporativas e as de manufatura 

Objetivos Estratégia de Critérios I Estratégia de Manufatura J Corporativos Marketing Ganhadores de 
pedidos Escolha do Processo Infra-estrutura 

Crescimento Produtos e Preço Processos Suporte 
segmentacão Alternativos 

Sobrevivência Variedades e 1\1ix de Qualidade "Tru~!.:-offt" na Planejamento e 
Produtos escolha entre os Controle de 

critérios manufatura 
Lucro r-olumes Prazo de· Entrega Posicionamento dos Controle de 

processos qualidade 
Retorno de Padronização versus Confiabilidade Capacidade: Engenharia de 

Investimento Customização tamanho, lv!anufatura 
planejamento, 

localização 
Outros Níveis de Inovação Variedade de Processo de Procedimentos 

indicadores Produtos Inventario 
Financeiros 

Liderança ou Liderança em Processo, Produto, Sistema de 
alternativas &til o, cadeia de pagamentos 
seguidoras fornecimento 

Pós venda e Estrutura de 
serviços Trabalho 

Estrutura 
Organizacional 

Fonte: lncorporatmg manufactunng perspecttve m corporate strategy, Htll, T.J. 1992, p9, 
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3.5.2.1 Prioridades Comp~titivas 

Prioridades competitivas são variáveis que definem a base e o foco da empresa 

na busca de sua competitividade. 

Como a estratégia de manufatura, segundo Corrêa ( 1994) é um campo de 

estudos recentes, existem consonâncias e dissonâncias com relação aos conceitos 

importantes. 

As prioridades competitivas estão neste contexto onde não há unanimidade 

entre os pesquisadores do tema em questão. 

Para elucidar o tema, um levantamento bibliográfico foi realizado a fim de se 

identificar as consonâncias e a partir delas, prosseguir na análise do caso proposto por esta 

dissertação. 

Algumas prioridades competitivas, citadas pelos pesquisadores deste assunto, 

estão definidas a seguir: 

(1)- Custo: Capacidade de produzir e distribuir produtos a custos baixos; 

(2)- Dependência de Custo: Capacidade de atingir os custos requeridos e pretendidos; 

(3)- Produtividade: Capacidade de atingir a melhor utilização dos recursos tecnológicos, 

mão de obra e matéria prima; 

(4)- Qualidade do Produto: Capacidade de produzir com alta performance de acordo com 

os requisitos é fazer certo; 

(5)- Range de Produtos: Capacidade de produzir ampla gama de produtos; 

( 6)- Inovação: Capacidade de introduzir novos produtos ou processos; 

(7)- Velocidade de Entrega: Capacidade de reagir rapidamente aos pedidos dos clientes; 

(8}- Dependência de Entrega (Confiabilidade): Capacidade de honrar os cronogramas e 

promessas de entrega; 

(9}- Flexibilidade: Capacidade de alterar facilmente o que está sendo feito, ou responder e 

adaptar-se rapidamente a situações imprevisíveis; 

A tabela a seguir tem o objetivo de sintetizar a pesquisa bibliográfica realizada, 

onde fica claro o ponto de convergência entre os autores. 
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Tabela 3.5.2.1.a- Prioridades competitivas segundo alguns autores: 

Skinner Wdd Buffa Fine& H iH Hayes Bo-..jin Slack Nobk Chase 

(1974) (1980) (1984) Hax (1985) etal & (1993) (1995) etal 
Kumpe 

(*) (*) (198.~) (*) (1988) (1990) (1998), 

l-Custo X X X X X X X X X X 
2-Dependência X 

de Custo 
3-Produtividade X 
4-Qualidade do X X X X X X X X X X 

Produto 
5-Rangede X X X X 

produtos 
6-/novação X X X X 
7- Velocidade de X X X X X X X X X 

entrega 
8-Dependência I X X X X X X X X X 

de entrega 
9-Flexibiliade X X 

i 
X X X X X X 

Fonte:(*)- Corrêa, H.L. (1994), p 12. 

As outras fontes estão referenciadas conforme procedimento bibliográfico. 

Baseado em suas pesquisas, vários autores explicitam prioridades competitivas 

diversas que possibilitam as empresas obter vantagens competitivas de longo prazo dentro 

do mercado nos quais competem. 

Pela observação da tabela, é possível identificar que as prioridades 

competitivas: custo, qualidade, velocidade de entrega, dependência de entrega 

( confiabilidade) e flexibilidade e mais recentemente a inclusão da inovação, são 

convergentes na maioria dos pesquisadores, cuja definição sintética esta apresentada a 

segu1r: 

(i) Vantagem Competitiva de Custo: Significa fazer mais barato que os concorrent~s. 

No longo prazo a única forma de atingir tal vantagem é na obtenção de recursos 

mais baratos e transformando-os de forma mais eficiente do que os concorrentes; 

(ii) Vantagem Competitiva da Qualidade: Significa fazer certo, sem cometer erros, de 

acordo com as especificações de projeto e atendendo aos requisitos dos 

consumidores; 
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(iii) Vantagem Competitiva da velocidade: Significa fazer mais rápido, reduzir o ciclo 

produtivo desde o início até a entrega ao consumidor, que os concorrentes; 

(iv) Vantagem Competitiva da Confiabilidade de entrega: Significa manter a promessa 

dos prazos, estimar prazos com acuidade; 

(v) Vantagem Competitiva da Flexibilidade: Significa ser capaz de variar, adaptar as 

novas estratégias, alterar processos, quando for necessário e rapidamente; 

Segundo Slack (1993), a flexibilidade é o "amortecedor" das operações, pois 

empresas têm operado em ambientes de incertezas e elas mantêm as operações em 

funcionamento. 

Flexibilidade, segundo Slack ( 1993 ), é um critério de segunda ordem, uma vez que 

não se ganha pedidos por ser flexível, e sim por influenciar diretamente as outras 

vantagens, tais como: qualidade, custo, confiabilidade e velocidade. 

Algumas dimensões da flexibilidade são descritas abaixo: 

~ Flexibilidade Social: Capacidade de a empresa mudar e adaptar-se as legislações 

e regulamentações sociais e sindicais; 

~ Flexibilidade Estratégica: Capacidade da empresa em mudar sua estratégia; 

~ Flexibilidade de novos produtos: Capacidade de introduzir novos produtos ou 

modificar as existentes; 

., Flexibilidade de Mix: Capacidade de mudar sua produção dentro da variedade 

de produtos da empresa; 

~ Flexibilidade de volume: Capacidade de alterar o nível agregado de saídas de 

produção, acompanhando a sazonalidade das vendas; 

~ Flexibilidade de entrega: Capacidade de mudar datas de entrega planejadas ou 

assumidas; 

~ Flexibilidade para suportar mau funcionamento do processo produtivo: 

Capacidade de resolver rapidamente problemas de variabilidade de matéria 

prima, atrasos de recebimento, entre outros; 

~ Flexibilidade de suportar erros de previsão: Capacidade de mudar à seqüência 

da produção devido a problemas com previsão de vendas; 



);;> Flexibilidade de Tecnologia do Processo: Capacidade das tecnologias 

suportarem mudanças de processos sem altos investimentos; 

);;> Flexibilidade de recursos humanos: Capacidade da força de trabalho executarem 

tarefas diferentes; 

~ Flexibilidade das redes de suprimento: Capacidade da rede de suprimentos 

suportar as variações de demanda, minimizando o efeito "F orrester"; 

Segundo Slack ( 1993 ), para se ter uma operação flexivel é necessário que todos 

seus recursos sejam flexíveis, isto é, a tecnologia, a mão de obra e a própria rede de 

suprimentos o sejam. 

(vi) Vantagem Competitiva da Inovação: Significa surpreender os consumidores e 

concorrentes com processos ou t-ecnologias inovadoras que permitam aos 

consumidores terem acesso a produtos com saltos acentuados nos critérios 

anteriores. 
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3.5.2.2 Modelo de Slack 

" ... As estratégias de sucesso requewm tanto inteligência estratégica como vigor 

da manufatura ... "(Slack, 1993, pl) 

" ... Uma manufatura doente é pior do que apenas indiferente, ela condena a 

empresa a mediocridade perpétua ... " (Slack, 1993, p1) 

" ... uma função de manufatura potente é o alicerce do sucesso estratégico, ·~ntão 

todas as empresas deviam ter uma visão estratégica das suas operações de manufatura ... " 

(Slack, 1993, p1) 

A importância estratégica das operações de manufatura pode ser comprovada 

no sucesso alcançado pelas indústrias japonesas, que de meros proú1tores de produtos 

maduros em massa, de baixa qualidade e baixo custo, passaram a referência e sinônimo de 

qualidade dos mesmos produtos suplantando os líderes de outrora. 

A indústria japonesa atingiu um estágio de eficácia operacional em todas as 

suas atividades de manufatura e revolucionou todos os processos produtivos. 

A vantagem competitiva através da manufatura, como já foi visto, deve ser 

considerado nas definições estratégicas a partir da identificação do que é importante para os 

consumidores e qual a sua percepção com relação a concorrência. 

Slack (1999) apresenta uma forma de identificar o que é importante para os 

clientes a partir da distinção entre o critério ganhador de pedidos, qualificador e os poucos 

relevantes: 

(i) Ganhadores de Pedidos: São os fatores ou critérios que levam o consumidor a 

decidir pela escolha. Para a empresa este conhecimento é a fonte de novos negócios. 

(ii) Qualificadores: São fatores ou critérios mínimos que os consumidores consideram 

que os produtos ou serviços devem ter. 

(iii) Poucos relevantes: São os fatores ou critérios os quais os consumidores nã.o levam 

em consideração em sua decisão de compra. 

A partir da identificação do que é importante para o cliente, é fundamental 

conhecer a percepção dos mesmos clientes com relação a performance comparativamente 

aos concorrentes, nos critérios ganhadores de pedidos e nos qualificadores. 



55 

Cada critério competitivo tem fatores internos e externos que na definição das 

ações estratégicas cabíveis na manutenção ou na melhoria de sua posição, devem ser 

levados em consideração. 

É fundamental identificar qual o estágio da empresa, no que diz respeito as suas 

operações, o modelo abaixo auxilia no posicionamento atual: 

Figura 3.5.2.2. Modelo das Vantagens Competitivas de Slack 
Custo 

Flexibilidade 

·Qualidade + confiabilidade 

Qualidade+ confiabilidade + velocidade 

"0 modelo do cone 

de areia" do 

melhoramento 

em manufatura 

Qualidade+ confiabilidade + velocidade+ flexibilidade 
Qualidade + confiabilidade + velocidade+ flexibilidade + custo 

Fonte: Vantagem Competitiva em manufatura, Slack, 1993, pll3 

O modelo de Slack (1993), diz que uma empresa atingirá a excelência 

operacional se: atingir em primeiro lugar a excelência em termos de qualidade, que 

permitirá a consolidação da sua confiabilidade, que uma vez conquistada, dará condições da 

empresa operar com velocidade, permitindo suportar as variações de demanda, mudanças 

de processos e produtos, e por fim atingir a excelência em custos. 

Identificado os critérios ganhadores de pedidos e os qualificadores, assim como 

seu estágio operacional, será possível a preparação da matriz de importância versus 

desempenho, apresentado na figura 3.5.2.2.b abaixo, onde Slack (1993), a partir das 

informações obtidas e utilizando-se a matriz supra citada é possível a identificação e as 

prioridades de cada critério competitivo a serem melhoradas. 

Os critérios que se encontrarem na zona de ação urgente, devem ser 

priorizados, seguidos daqueles situados na zona de melhoria, já aqueles na zona de excesso 

devem . ser reorientados de forma a extrair o máximo desempenho perceptível aos 

consumidores. 
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Figura 3.5.2.2.b Matriz de Importância versus Desempenho 

i 
Melhor que 

Pior 
que 

l 
Pouco Qualifica- Ganhadores 

_.,,. _ ___,Relevantes ----1--- dores ---t4--- de pedidos---

.... ;:;:, .. •.•,·.·.· .. ·.·.·.·.······· ..... ·.·.·.·.•,·.·.·.·.·.·,·,·.·,·. 

baixa 

IMPORTÂNCIA 
para os 

CLIENTES 

.·.•.·,·,·.·.·.·.·.·.·.·.·.·,•,•,·.·.·.·.·.·,•,•,•,•.·.·.·::::::·· 

alta 

Fonte: Vantagem Competitiva em Manufatura, Slack, 1993, pl85. 

56 

A - São critérios pouco relevantes aos clientes cujo desempenho é muito 

superior aos concorrentes, portanto este excesso deve ser alocado a outras 

atividades ou aproveitado de outra forma pela empresa, de forma a maximizar 

somente o que é importante para os consumidores; 

B - Nesta faixa encontram-se alguns critérios ganhadores de pedidos, 

qualificadores e até mesmo os pouco relevantes. Aqueles considerados pelos 

clientes como ganhadores de pedido e os qualificadores deverão receber ação 

rápida em sua melhoria de forma a exceder pelo menos o limite mínimo de 

performance; 

C - São critérios considerados pelos clientes como os ganhadores de pedidos e 

cujo desempenho está bem inferior aos seus concorrentes, logo deverá haver 

uma ação urgente da empresa no sentido de melhorar sua performance pelo 

menos até o limite mínimo aceitável; 
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Cada critério, s·~g;mdo Slack (1993), possUI aspectos internos e externos a 

serem analisadas e desenvolvidas, de forma a alavancá-lo para que se tome uma vantagem 

competitiva, como mostra a figura abaixo: 

Figura 3.5.2.2.c Aspectos Internos e Externos dos critérios competitivos 

PREÇO BAIXO, ALTAS 

PRODUTOS E 
SERV!ÇOS 
LIVRES DE 

ERROS 

M1l.Rr.Jr::N_r: ou AMBOS 

Aspectos Internos 

Aspectos Externos 

ENTREGA 
CONFIÁVEL 

NOVOS PRODUTOS E 
SERVIÇOS FREQUENTES 

FAIXA LARGA DE PRODUTOS 
E SERVIÇOS 

AJUSTES DE ENTREGA E 
VOLUMES 

Fonte: Vantagem Competitiva em Manufatura, Slack, 1993, p20. 

A figura acima apresenta os aspectos relevantes de cada prioridade competitiva: 

(i) Custo: Quando precisamos melhorar o preço ao consumidor, é usual que a empresa 

exerça pressão em todos os níveis e departamentos, no sentido de reduzir os custos, 

seja pela otimização de processos, pela redução de custos diretos e indiretos, ou até 

mesmo reduzindo as margens. No aspecto externo, a empresa exercerá forte 

controle sobre os fornecedores e sobre os canais de distribuição e até mesmo sobre 

o varejo de modo a situar os preços dentro dos níveis aceitáveis pelos 

·consumidores; 

(ii) Qualidade: Quando a percepção do consumidor for de que os produtos estejam 

com qualidade abaixo que os da concorrência, a empresa exercerá forte pressão no 

sentido de que todos processos internos cabíveis sejam revistos e que os erros sejam 
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eliminados, ao mesmo tempo em que no aspecto externo, é fundamental a 

eliminação dos erros no pós-venda ou nos serviços aos clientes; 

(iii) Confiabilidade: Neste critério é fundamental que os clientes recebam o que 

compraram, na data programada e que atendam todas as suas expectativas e que 

todas as operações internas sejam, além de livres de erros, confiáveis; 

(iv) Velocidade: Neste critério é fundamental que no nível interno, os processos sejam 

executados de forma a procurar sempre a minimização dos ciclos produtivos, 

enquanto que externamente este critério seja percebido pelos clientes sob a forma de 

curto espaço de tempo para novos lançamentos, atendimento, pós-venda e serviços; 

(v) Flexibilidade: Este critério, segundo Slack (1999) é um critério de segunda ordem, 

uma vez que não se ganha pedido po~ ser flexível e sim por preço, qualidade, 

velocidade e confiabilidade, mas ela, pela habilidade de mudar o que está sendo 

feito, melhora todos os outros critérios competitivos. 

As áreas de decisão, da mesma forma que as prioridades competitivas, não 

possuem convergência conceitual total. 

As decisões de natureza estratégica em manufatura I operações, segundo Corrêa 

(1994) podem ser classificadas segundo a figura abaixo: 

Figura 3.5.2.2.d Áreas de decisões das operações 

, 
Areasde 
decisões 

operacionais ... 
afins 

Fonte: Linking Flexibility, Uncertainty and Variability in Manufacturing Systems, Corrêa, 1994. 
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3.5.2.3 "Trade offs" - Troca 

Um fator importante a ser citado, n~fere-se ao gerenciamento dos processos de 

manufatura, que Slack (1993) resume como administração de compromissos entre 

objetivos, isto é, não é possível ter em uma mesma planta fabril, com os mesmos ativoR, ora 

uma operação flexível ora uma dedicada de alta eficiência, ou mesmo ter pouco estoque de 

produtos acabados e garantir total disponibilidade e entregas rápidas aos clientes. 

A lei dos compromissos é clara, segundo Slack (1993), o melhoramento em um 

aspecto acarreta piora em outros, mas não é uma verdade absoluta nos dias de hoje, existem 

meios para solucionar grandes problemas de compromissos conflitantes. 

Slack propõe pensar os compromissos como uma gangorra Y1 de elevar um lado 

é possível somente com o abaixamento do outro lado, como mostra a figura 3.5.2.3.a , 

abaixo: 

Figura 3.5.2.3.a Compromisso entre 

objetivos de desempenho 

Objetivo de t 
desempenho 1 

I Objetivo ~e _ ~ 
Tdesempen~ 

Fonte: Vantagem Competitiva em 
Manufatura, Slack, 1993, p23 

A figura mostra que no curto prazo um 

objetivo de desempenho pode ser 

compromissado com outro, e que a melhora 

em uma delas, acarreta piora em outra. Um 

exemplo claro é o compromisso entre 

qualidade e custo, uma vez que os esforços e 

investimentos necessários para a melhoria 

da qualidade acarretam em aumento 

substancial nos custos. 

O compromisso não é uma gangorra Figura 3.5.2.3.b Compromisso entre 

convencional, mas uma na qual tanto o pivô 

como a lâmina pode ser movida, mas o objetivo 

é aplicar esforços e imaginação gerencial para 

que seja possível mover o pivô para . cima 

promovendo a melhora dos dois objetivos, 

mantendo o compromisso entre elas. 

A identificação do pivô é complexa, 

objetivos de desempenho 

Objetivo de t 
desempenho 1 

Fonte: Vantagem Competitiva em 
Manufatura, Slack, 1993, p23 

envolve questionar os velhos paradigmas das operações atuais. 
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3.5.2.4 Modelo de Bolwijin e Kumpe 

Estes autores elaboraram um modelo de fatores críticos de sucesso de evolução 

de uma empresa, onde a empresa passa necessariamente pelas seguintes fases: Custo, 

Qualidade, Tempo, Flexibilidade e Inovação. 

Esta seqüência foi contrariada por Slack (1993), para quem as fases são: 

Qualidade, Confiabilidade, Tempo, Velocidade, Flexibilidade e por fim, Custo. 

Segundo Bolwijin e Kumpe (1990), a empresa eficiente, primeiramente domina 

a dimensão de seus custos, passando a seguir para o próximo patamar, reconhecendo a 

questão estratégica da qualidade, decisivo para sua competitividade, e a seguir passando 

para o patamar da competição no tempo, enfocando a minimização dos ciclos e passando 

depois pelo patamar da flexibilidade onde o foco é a rápida mudança para atender as 

demandas, conforme apresentado na figura abaixo. 

A empresa eficiente que domine as dimensões de custos, qualidade, velocidade 

e flexibilidade, tem grande relacionamento com mundo exterior para buscar e implementar 

inovações, tanto de produto como de processo, na busca de sua vantagem competitiva. 

Fif(Ura 3.5.2.-l.a Modelo dos Fatores Críticos de Sucesso de Bolwiiin e Kumpe 

Inovação 

Flexibilidade 

Tempo 

Qualidade 

Custo 

Fonte: Manufacturing in the 1990's: Productivity, Flexibility and Innovation, BOLWIJIN, & KUMPE, 
1990 
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4 Identificação do Problema 

A humanidade e o mundo natural no qual vive, tem ao longo dos anos, passado por 

profundas mudanças, que definiram o presente de hoje, e que foi o futuro de outrora. 

"No mundo natural, as espécies evoluem, isto é, se transformam para en.frentlU 

novos desafios ou perecem. O mesmo imperativo genético atua no ambiente das empresas" 

(Fine, 1999, pl5) 

"Quanto mais rápida a evolução de um setor, ou seja, quanto mais alta a sua 

velocidade evolutiva, mais temporária é a vantagem competitiva de uma empresa .... " (Fine, 

1999,p40) 

"A era do progresso nasceu no renascentismo, chegou à exuberante adolescência 

durante o iluminismo, alcançou a maturidade ·1a era industrial e mo.1 · :a na alvorad1 do 

século XXI. ... " (Hamel2000, p3) 

4.1 A evolução do cenário competitivo empresaria 

Segundo Toffier (1994) a civilização humana têm evoluído constantemente, e a 

história mostra algumas transformações claras, tais como: Revolução Agrícola e Revolução 

Industrial. Hoje Hamel (2000) cita que estamos vivendo um momento de transição, um 

regime turbulento de mudanças, onde a obsolescência se torna real na mesma velocidade 

evolutiva que a criou. 

A evolução da sociedade humana, segundo Toffier (2000), apresenta alguns marcos 

históricos fundamentais, tais como: 

- A revolução agrícola: 1 o marco histórico de mudança, da sociedade Primitiva para 

a Agrícola; 

- A revolução Industrial: o marco histórico de mudança da sociedade agrícola para 

a sociedade industrial, que surgiu do esgotamento . da sociedade agrícola, que 

ganhou força com o movimento renascentista dos séculos XV e XVI, que Hamel 

(2000) considera como a era das grandes descobertas, da busca por "novos" 

mundos e "novas" riquezas, e a partir deste tipo de movimento o paradigma da 

sociedade agrícola estava sendo quebrado, e estava emergindo a revolução 

industrial.. 
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A revolução industrial, segundo Toffier (2000), evoluiu em 3 períodos: 1 a, 2a e a 3a 

revolução industrial, tendo iniciado em meados do século XVII até os dias de hoje. 

A la revolução industrial conforme Totner (2000) e Milgrom & Roberts (1992), 

caracterizou-se pela forma como o homem se colocou, controlando o destino do mundo 

competitivo, através de um sistema de castigos e recompensas que ainda existem até os dias 

atuais. Nesta fase a base tecnológica foi agraciada com as primeiras invenções que 

possibilitaram o desenvolvimento do sistema produtivo industrial e toda a produção era 

voltada para o mercado nacional. A 1 a revolução industrial ocorre em diferentes épocas nos 

diferentes países. 

A 2a revolução industrial inicia-se na metade do século XIX, atingindo a maturidade 

entre as décadas de 1870 e 1890, se prolongan1o até a década de 1941.~ (Toffier 2000). A 

base fundamental desta fase foi o maior emprego da base científica, culminando com a 

invenção do motor de combustão, automóvel, eletricidade, e pela consolidação dos modelos 

de gerenciamento de máquinas burocráticas e Institucionais de Adam Smith, Taylor e 

Weber (Alves 1999, Vicere e Fulmer 1998). 

O modelo institucional do início do século prosperou e consolidou o modelo 

burocrático, onde a produção em massa era o objetivo principal. A indústria concentrava 

todos os esforços na sua evolução: (i) aperfeiçoamento e desenvolvendo linhas de 

produção seqüenciais, (ii) transformando indivíduos em especialistas de forma a faze-los 

atingir a minimização dos ciclos produtivos, (iii) reduzindo dos custos pela escala de 

produção, (iv) ignorando os altos estoques, e esta filosofia consolidou várias das super 

potências industriais tais como: GM, IDM, Foro, Sears, entre outras empresas. (Vicere e 

Fulmer 1998). 

A Ásia Oriental em 1960 tinha somente 4% da produção mundial e atingiu em 1984 a 

marca de 25%, e sua taxa de crescimento do PID era de 6.5 a 7.5% enquanto que na Europa 

e EUA as taxas eram de 2.5 a 3%. Os bancos centrais da Ásia detinham cerca de <tO% das 

reservas mundiais de capital, assim estava se configurando a transferência do centro de 

gravidade da economia mundial para à Ásia (Schawb e Smadja 1994 e Alves 1999). 

A Ásia, principalmente através de seu representante máximo, o Japão, assombrou o 

mundo com profundas inovações (alcance de eficácia operacional inigualável) que 

revolucionou as formas de gerenciamento de processos produtivos, e prosperou absoluto 
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até o início da década de 90 (Corrêa 1994, Chase 1998, Porter 1996). A base fundamental 

desta revolução ou inovação foi focada na minimização dos ciclos, na competência 

multidisciplinar e na pulverização das decisões a nível participativo do chão de fábrica, e 

principalmente na preocupação com a minimização dos estoques (Corrêa 1994, Chase 

1998, Porter 1996). A supremacia obtida ao longo dos anos subsequentes, não foi 

sustentável, uma vez que a economia asiática sucumbiu as turbulências causadas pelo 

fenômeno da globalização ou internacionalização econômica e política, impulsionado pelo 

encurtamento das distâncias provocadas pela revolucionária tecnologia de informação 

(Alves 1999, Frieden e Rogowski 1996). 

Os séculos decorridos desde a 1 a revolução industrial mostram claramente que o 

poder hegemônico industrial é fruto da capacidade de criação, inovação e da coragem e 

habilidade de sua implantação, surpreendendo os seus concorrentes, como a história tem 

mostrado, mas esta hegemonia não é permanente e sim temporária.(Hamel2000). 

Grandes empresas, oriundas da revolução industrial, nasceram, desenvolveram, 

enriqueceram e muitas já morreram ao longo da história, enquanto outras que outrora 

definiram padrões e estilos de vida, hoje lutam desesperadas pela sobrevivência, pois o 

excesso de confiança e a arrogância corporativa do passado não permitiram visualizar e 

interceptar o futuro.(Hamel 2000). 

Ford criou e desenvolveu o sistema de produção em massa que foi suplantada por 

Sloan da GM, que criou e desenvolveu o sistema multi divisional e a administração 

profissional das marcas, baseada na descentralização das decisões, mas centralizada nas 

diretrizes corporativas (Hayes 1988 ), que por sua vez, posteriormente foi ultrapassada pela 

eficácia operacional japonesa da Toyota e da Honda, cujos produtos invadiram o mercado 

americano, da mesma forma outras empresas criaram e depois foram suplantadas por outras 

(Correa 1994, Chase 1998, Porter 1996, Fine 1999). 

Além do cenário cada vez mais competitivo, outros fatores têm contribuído para 

tomar ainda mais complexo a compreensão deste cenário, como por exemplo: (i) Evolução 

e popularização da tecnologia de informação, aproximou as matrizes de suas subsidiárias, 

cujas diferenças culturais, econômicas, jurídicas, ficaram evidentes, assim como a 

dificuldade da identificação das verdadeiras e fundamentais competências e capacidades 

dentro de um alto grau de diversidade (Hofstede e Prahalad 1990), (ii) Abertura econômica, 
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que tem pressionado as instituições políticas, na busca da expansão e ao mesmo tempo da 

proteção de sua balança comercial, neste sentido várias zonas de livre comércio, mercados 

comuns e uniões de países foram consolidados (Mercosul, União européia, Nafta, bloco 

asiático, etc .. ), assim como organizações mundiais de regulamentação do comércio mundial 

foram criados (Rogowsky e Frieden 1996), (iii) Ampliação da velocidade evolutiva das 

tecnologias a jusante e ampliação da volatilidade a montante da cadeia produtiva (Fine 

1999, Corrêa, Di Serio 2001), (iv) Volatilidade do capital (Oye 1985, Putnam 1988) e 

Impaciência dos Shareholders (Hamel 2000) e outros 

Atualmente conforme Hamel 2000, todos os fatores acima citados, tem provocado a 

mistura de uma série de variáveis complexas, não lineares, em um número infinito de 

combinações e equações que tomam os administradores míopes e incapazes de 

visualizarem e elaborarem um sistema/cenário de equações com condições de contornos 

bem definidos. 

Hamel (2000) acrescenta ainda que, dentro de toda esta complexidade ilimitada, 

turbulenta e não linear, quem busca valor nos tangíveis encontrará o insucesso, enquanto 

que só quem está consciente da presença do valor nos intangíveis terá condições de 

compreender e manipular tais variáveis complexas e alinhá-los . 

A competição no mundo moderno, segundo Di Serio (2000), em fração de segundos, 

temos informaçõ~s necessárias, bilhões de dólares fluem enti'.,; continentes, os inventários 

são atualizados instantaneamente no mundo inteiro, decisões são tomadas e implementadas 

de modo sincronizado através de vídeo conferências, e_ mails, teleprocessamento, etc . 

Hamel (2000) apresenta o cenário do fim do século XX e a herança com a qual a 

humanidade irá iniciar o século XXI, afirma que a era do progresso, a da melhoria 

contínua, a das evoluções incrementais chegou ao fim, uma vez que empresas passaram 

décadas tentando espremer a última gota da eficiência de modelos de negócios obsoletos e 

exaustos atingindo o ponto de retornos decrescentes, dando passagem à era da revolução, 

onde as mudanças serão descontínuas, abruptas, indóceis e a obsolescência virá com a 

mesma velocidade evolutiva de sua criação. 

Fine ( 1999) e Hamel (2000) apresentam em suas respectivas obras, que a transição do 

século XX para o XXI tem sido marcado pela turbulência gerada pela diferença entre a 

velocidade evolutiva das tecnologias, e a capacidade das empresas em usufruir de seus 
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beneficios e elaborarem estratégias distintas inimitáveis que lhes garantam a geração de 

uma nova riqueza, e esta diferença, cada vez maior tem sido verificado e comprovado pela 

redução da duração do mandato dos CEO' s nas grandes companhias abertas, que 

representam a impaciência crescente dos conselhos de administração e dos acionistas. 

Dentro deste contexto, ambos os autores (Hamel 2000 e Fine 1999) afirmam que a 

sobrevivência de muitos CEO 's tem sido garantida nos últimos anos pela engenharia 

financeira que "liberam" a riqueza já adquirida (venda de ativos, fusões, terceirizações, 

recompra de ações, entre outras), dando a impressão aos acionistas a percepção de 

crescimento, ao invés de gerar novas fontes de riquezas. 

Fine (1999) e Hamel (2000) citam que, na era do progresso, o tempo corria a favor 

das grandes empresas, se ultrapassadas, el.as tinham tempo para reagir, mas hoje, na era da 

revolução, a empresa que perde momentaneamente o rumo ou se atrasa em relação a 

evolução contínua e acelerada das tecnologias e do mercado, tem encontrado grades 

dificuldades no seu reposicionamento, os autores citam como exemplos o caso da Motorola 

que era líder no segmento de telefonia celular, e que se atrasou na mudança para a 

tecnologia digital, e em apenas 2 anos a Nokia, que a uma década atrás, fabricava pneus 

para neve e botas de borracha, passou a ser o novo número 1 do mundo. Outro exemplo 

citado pelos autores é o caso de Michel Dell, que de um pequeno quarto do alojamento da 

universidade, assombrou as gigantes do setor de computadores tais como a ffiM, Compaq, 

entre outros. Assim como esses dois exemplos citados, muitas outras empresas emergentes 

ou não, têm surpreendido as grandes empresas, até os lideres dos setores, com idéias 

inovadoras e revolucionárias, criadas e não desenvolvidas por tentativa de melhoria de 

processos atuais. 

Hamel (2000) apresenta o futuro como sendo um espaço aberto, sem fronteiras, cheio 

de oportunidade e incertezas em proporções jamais disponíveis a humanidade, criadas a 

partir do esgotamento dos modelos de negócios convencionais, pela inflexibilidade das 

grandes empresas e seu vínculo às melhorias contínuas, pela miopia gerada pela turbulência 

e não linearidade das variáveis que regemo mercado, a evolução tecnológica, entre outros. 

Em meio à constante evolução em que as empresas e as organizações tem sido 

submetidos, devido as pressões competitivas e a necessidade de sobrevivência, todos os 

"departamentos" da empresa e/ou da organização estão cada vez mais interligados e suas 
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fronteiras cada vez menos presentes, cujas decisões não são mais atos isolados e sim fatos 

concensados por todos, dentro de uma linha de ação compatível com as restrições e 

alinhadas com as estratégias das empresas; conforme citam Hitt ( 2000 ), Chase ( 1998 ), 

Di Serio ( 2001 ), Correia ( 1994 ). 

Segundo Skinner (1969), a manufatura que no apogeu da revolução industrial, foi a 

fonte geradora de riquezas das empresas, passou em tempos subsequentes a ser a origem 

principal de todos os problemas, ficando isolados da do processo decisório global da 

empresa. A produção insistia em lotes grandes enquanto o marketing os queria pequenos, a 

produção não conseguia atender os cronogramas de entrega, dentro dos requisitos de 

qualidade e confiabilidade exigidos, era inflexível quanto a introdução de novos e mudança 

de produtos, exigia sempre altíssimos níveis de investimentos em ativos fixos, resultando 

na imobilização de grande parte dos ativos da empresa. Além destes investimentos, a 

produção, raramente conseguia mantê-los em uso contínuo, atenuando e amortizando o 

investimento realizado, e sua tecnologia, foi por anos vista pelos outros setores das 

empresas e organizações como um mistério insondável e desinteressante, escondido atrás 

das paredes da fábrica, onde não há carpete, não se trabalha de terno e nem de gravata e 

onde trabalham pessoas de pouca instrução educacional e sempre atoladas com problemas 

urgentes. 

Nas últimas décadas, porém, de acordo com Slack (1993), Correia (1994), Hayes 

(1988, 1994), Drücker (1990), após a revolução japonesa oriunda do chão de fábrica e 

conseqüente invasão do mercado ocidental com produtos de altíssima qualidade e 

confiabilidade, o mundo empresarial voltou suas atenções para as áreas de produção da 

empresa. Hoje, ainda segundo os autores acima citados, há uma crescente revalorização das 

atividades e papeis da manufatura no atendimento estratégico dos objetivos da organização, 

grande volume de livros e pesquisas de universidades, estudiosos, consultorias e das 

próprias empresas tem sido conduzidas, no sentido de se compreender, aprimorar e extrair 

alguma vantagem competitiva sustentável que garanta a empresa sua sobrevivência e sua 

competitividade. 

Portanto, os mesmos autores do parágrafo anterior, qualquer estratégia que se queira 

implantar, tanto em termos incrementais ou inovadores, a empresa deve levar em conta a 

importância da área de manufatura, como fator critico de sucesso. 
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Hamel (2000) cita que o futuro ainda não está escrito, ele é mutante, instável, 

promissor, cheio de oportunidades, e incertezas, portanto as empresas devem elaborar 

estratégias, que conduzam a empresa ao sucesso, e este é o desafio dos executivos, cujos 

ombros recaem toda a responsabilidade da construção do futuro que se renova 

constantemente. 

A figura a seguir sintetiza, de forma visual, todo o contexto da evolução do cenário 

empresarial, confrontando-o com o novo turbulento e incerto futuro: 

4.1.1 Resumo gráfico da evolução do cenário competitivo empresarial 

Figura 4.1.1. a -Transição da era do incrementalismo para a era da revolução 
Figura preparada pelo autor baseado no texto do item 4.1 
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4.2 A evolução da indústria automobilística 

Esta seção tem o objetivo de fazer uma descrição sintética da evolução do setor 

industrial, ao qual pertence a organização a ser analisada no estudo de caso, foco desta 

dissertação, a ser apresentada nos próximos capítulos desta dissertação. 

4.2.1 Era da Produção em Massa 

Womack, Jones e Roos, (1992) e Sloan (2001), descrevem a evolução da indústria 

automobilística, considerado até os dias de hoje como sendo a indústria das indústrias, 

capaz de movimentar a economia mundial, produzindo, na atualidade, em torno de 50 

milhões de novos veículos a cada ano, gerando centenas de milhares de empregos, e 

movimentando centenas de bilhões de dólares em todo o mundo. 

A mesma indústria foi a percursora, segundo os mesmos autores, de várias 

"revoluções" e inovações, principalmente incrementais (Porter 1996 e Hamel 2000), de 

caráter técnico e científico, de gestão e de competências que moldaram os caminhos da 

indústria atual. 

O princípio da história da indústria automobilística, segundo Womack, Jones e Ross 

( 1992), data de 1894, quando Evelyn Henry Ellis, membro uo parlamento inglês, decidiu 

fazer a aquisição de um carro, e não se dirigiu a concessionárias e nem a um fabricante de 

automóveis na Inglaterra que não existiam na época, e sim a um fabricante de máquinas

ferramentas, conhecido até os dias de hoje como P & L (Panhard e Levassor), que com base 

em trabalho puramente artesanal, projetavam e construíam cada veículo conforme 

solicitação do cliente. 

Em 1905 a empresa P&L produziu seu primeiro modelo comercialmente viável, 

assim como centenas de outras empresas européias e norte americanas que produziram 

automóveis em pequenos lotes utilizando técnicas artesanais. 

1908, a Ford lançou o seu modelo T, vigésimo projeto em um período de 5 anos, 

com o qual alcançou dois objetivos clássicos: um projeto para manufatura onde qualquer 

um seria capaz de consertar sem a necessidade de mão de obra especializada, e dirigir sem 

precisar de um motorista. 
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A grande "revolução'', segundo os autores do livro "A máquina que mudou o 

mundo", de Henry Ford foi a de viabilizar a produção em massa, as custas do intenso 

trabalho realizado nas áreas de projeto e fabricação, onde buscou: 

(i) Intercambiabilidade e facilidade de manuseio das peças, 

(ii) Padronização dos sistemas de medidas, 

que resultou na viabilização das linhas de montagem. 

Há de se ressaltar que inovações tecnológicas, também, contribuíram para o sucesso 

de Henry F ord, tal como a evolução das máquinas operatrizes que tomaram-se capazes de 

trabalhar com metais pré-endurecidos, que possibilitaram a redução do número de peças e 

facilitaram a intercambiabilidade. 

As mãos de obra utilizada nas linhas de montagem, não eram especializadas, 

cabendo a cada um a repetição de movimentos para colocar a mesma peça em carros 

diferentes que se movimentavam em sua. direção, com esta evolução Ford conseguiu a 

diminuição do ciclo produtivo. 

Sloan (2001) juntamente com Womack, Jones e Ross (1992), analisam o sistema 

Ford como totalmente verticalizado, e centralizado, cujo sucesso era visível, até que 

sucumbiu a estratégia utilizada por Alfred Sloan, que assumiu a General Motors em 1919, 

após a saída de William Durant, cujo trabalho não foi reconhecido. 

Sloan enfrentou basicamente dois problemas: 

(i) Concorrência de um competidor de absoluto sucesso- Ford, 

(ii) Grande quantidade de empresas pertencentes à própria GM que concorriam 

entre si no mesmo mercado, 

cujas soluções de sucesso adotadas, foram: 

(i) Profissionalização das decisões e da administração, 

(ii) Descentralização das divisões, 

(iii) Segmentação dos mercados e reposicionamento das marcas - cada 

qual atuando em seu segmento de mercado, 

(iv) Padronização e intercambiabilidade de componentes entre todos os 

modelos existentes, 

(v) Criação de divisões de componentes (Delco - bateria, Saginaw -

direção e Rochester - carburadores), 
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A produção em massa atingiu seu apogeu, segundo Womack, Jones e Ross em 

1955, quando as três grandes empresas: GM, Ford e Chrysler eram responsáveis por 95% 

de todas as vendas, e apenas 6 modelos respondiam por 80% de todos os carros vendidos. 

" ... 1955 .... todos os vestígios da produção artesanal, que outrora dominara toda a 

indústria, haviam desaparecido ... " (Womack, Jones e Ross- 1992- pag. 31) 

4.2.2 Era da Produção Enxuta ou da Efiçiência: 

A era da produção enxuta, segundo Womack, Jones e Ross (1992), teve início na 

visita que o engenheiro Eiji Toyoda fez a fábrica Rouge da Ford em 1950, na qual ficou 

deslumbrado pelo estágio e velocidade do processo produtivo, e totalmente decepcionado 

com a performance da T oyota que ao final do mesmo ano havia produzido apenas 2685 

carros contra 7000 automóveis produzidos por dia pela planta de Rouge. 

O fracasso de se construir uma Toyota forte estava eminente, uma vez que Toyoda 

enfrentava os seguintes problemas entre outros, segundo os mesmos autores: 

(i) Força de trabalho sem nenhuma habilidade fabril e processos artesanais, e 

somados a idéias sindicais que se proliferavam dentro do território japonês, 

cuja luta era contra o trabalho temporário, isto é, não queriam mais ser 

tratados como custos variáveis, 

(ii) Economia devastada pela guerra, tornando quase impossível a compra de 

tecnologias, e financiamentos diversos, 

(iii) Mercado doméstico limitado, e alto custo dos combustíveis, 

(iv) No mundo exterior ao Japão, havia grandes produtores de automóveis, 

dispostos a operarem no Japão e defenderem suas posições contra as 

exportações japonesas, 

(v) Igualar-se as grandes montadoras, no que diz respeito aos ativos produtivos 

para nivelar o volume de produção era praticamente impossível, 

Dentro deste contexto, Toyoda juntamente com seu engenheiro de produção, 

Taiichi Ohno, viabilizaram o sistema de produção enxuta, isto é sem desperdícios. 



71 

Um exemplo concreto descrito no livro "A máquina que mudou o mundo", é o caso 

das peças de chapa de aço estampadas, em tomo de 300 peças, que são unidas por meio de 

"solda", e que resultam no que chama de carroceria do veículo. 

Na época, todas estas peças precisavam de linhas de prensas, quase dedicadas, para 

serem produzidas, ininterruptamente, uma vez que a troca de um ferramentaVmolde para 

outro, nas montadoras externas, demoravam cerca de 1 dia e com operários especialistas. 

Não havia recursos para financiar a compra de todas as linhas de prensas 

necessárias, não havia disponibilidade de mão de obra, não havia tempo para desperdiçar, 

não havia recursos para financiar os níveis de estoques necessários, não havia como 

competir com as empresas estrangeiras, mas a caça ao desperdício resultou em um processo 

enxuto de produção das peças estampadas. 

Modificação no projeto dos ferramentais/moldes permitiu a troca dos mesmos em 

apenas 3 minutos, diminuiu a ociosidade dos operários durante a troca, e pela facilidade do 

processo de troca os mesmos funcionários faziam a troca e produziam as peças. 

Esta modificação permitiu que com um número reduzido de prensas, fosse possível 

produzir todas as peças estampadas, e produzir sempre que fosse necessário, sem que 

houvesse necessidade de manter estoques elevados, e chegou-se a conclusão que o custo 

por peça era bem menor neste sistema que os utilizados pelos seus concorrentes externos. 

Outros processos foram melhorados, segundo Chase, Aquilano e Jacobs (1998), 

através da criação de: (i) Just in Time: que é a filosofia que objetiva a minimização dos 

estoques entre as operações, (ii) Kanban: é o método que utiliza cartões para disparar um 

processo de fabricação ou de movimentação de materiais em processo, (iii) administração 

participativa: é um processo adotado para incentivar a participação expontânea dos 

funcionários da empresa, tornando-os parte importante do sucesso, (iv) círculos controle de 

qualidade, (v) poka yoke: que são dispositivos que eliminam a possibilidade de algum erro 

do operador ou da máquina, (vi) culturas e políticas da qualidade, (vii) Keiretsu: é uma 

associação de empresas fornecedoras de autopeças que se ajudavam mutuamente para 

dividirem os riscos e os lucros com as próprias montadoras com as quais mantinham 

parcerias de longo prazo baseados na confiança e na credibilidade, (viii) desenvolvimento 

de times de trabalho responsáveis por um conjunto de tarefas tanto de montagens como das 



72 

de limpeza do local de trabalho, (ix) Kaizen : processo de melhoria contínua que eram 

responsabilidade de todos, (x) eliminação de barreiras entre engenharia e manufatura. 

No início da década de 1960, segundo Womack, Jones e Ross (1992), a Toyota já 

havia delineado todos os princípios da produção enxuta. 

Juntamente com os autores acima citados, Drucker (1990) concorda que com a 

melhoria em todos os pontos citados acima, as montadoras japonesas conseguiram reduzir 

seus ciclos produtivos, aumentaram a flexibilidade do processo, melhoram a qualidade do 

produto, reduziram seus custos, e assim obtiveram sucesso na conquista dos mercados 

externos. 

Em 1986, o IMVP (International Motor Vehicle Program) do MIT (Massachussets 

Institute of Technology), fez um levantamento comparativo entre a produção em massa 

contra a produção enxuta, cujos resultados foram: 

Tabela 4.2.2.a- Dados comparativos entre: Produção em Massa versus Produção enxuta; 

Produção em Massa GM em Produção Enxuta Toyota 
Framingham Takaoka 

Horas de Montagem por carro 31 16 

Defeitos de montagem por 100 carros 135 45 

Espaço de Montagem por carro (m2) 0.75 j_ 0.45 
-

Estoque de peças (média) 2 semanas 
I 

2 horas 

Fonte: Womack. Jones e Rass 1992: A máquina que mudou o mundo. pag. 73. 

A tabela acima mostra claramente os impactos positivos atingidos pela produção 

enxuta na produtividade e na qualidade e no custo dos produtos. 

Segundo Porter (1996), esta saga da indústria automobilística japonesa, foi centrada 

na busca e no sucesso do alcance da eficácia operacional envolvido nos processos 

produtivos e não resultado de uma estratégia previamente elaborada, urna vez que segundo 

Wornack, Jones e Ross (1992), oMITI, o ministério da indústria e comércio japonês, havia 

elaborado uma estratégia onde cada montadora agiria em um determinado segmento de 

mercado, mas não foram obedecidos pelas montadoras. 

A década de 80 foi o apogeu da invasão do mercado americano pelos japoneses, 

segundo Albrecht (1995), que consolidaram o milagre japonês da qualidade, transformando 

os produtos japoneses em sinônimo de qualidade. 
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4.2.3 Era da Competitiv~dade e da Tecnologia 

Albrecht (1995), ressalta que a revolução da microeletrônica iniciada no início da 

década de 70, com o advento do desenvolvimento dos "chips" de computador digital, a 

partir do qual, avanços tecnológicos nunca antes vistos tomaram se realidade, e os novos 

conceitos derrubaram os velhos, tal como os relógios digitais surpreenderam o mundo. 

E esta revolução tecnológica espalhou-se e evoluiu em todos os ramos das 

atividades humanas, provocando uma série de alterações em nossa sociedade (Tofler 

1994), principalmente nas indústrias e nos seus sistemas produtivos. 

Segundo Hayes e Jakumar (1988), os gestores de manufatura tem encontrado na 

tecnologia (CAD, CAE, CAM, FMS, CNC, Robôs) armas poderosas contra os 

competidores e garantir sua sobrevivência em meio ao ambiente competitivo, uma vez que 

com a utilização destes recursos, foi encontrada em pesquisas, uma redução média de 50% 

em mão de obra e 75% em custos, mas os autores deixam claro:" a mudança exige novas 

habilidades gerenciais, novos modelos organizacionais, novas estruturas de custos, nova 

gestão dos recursos humanos, e a migração da competência na execução para o domínio 

do conhecimento ". 

Hayes, Wheelwright e Clark ( 1988) citam que mesmo quando organizações de 

manufatura se tomam enxutas e mais focadas usualmente continuam a operar nos mesmos 

velhos princípios. 
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4.3 A evolução do mercado automobilístico 

V árias fontes de pesquisas e seus pesquisadores, entre elas o IMVP do IMT 

consideram a indústria automobilística como prioritária e primária, que serve aos melhores 

interesses das políticas governamentais da nação, e é considerado a indústria do século XX. 

Esta importância citada será apresentada de forma que permitirá a compreensão da 

evolução deste setor industrial. 

4.3.1 Cenário Mundial 

A história da evolução da indústria automobilística foi apresentada na seção 4.2.1, e 

agora está apresentada em forma gráfica, como segue: 

Figura 4.3.l.a Evolução da Produção Mundial de Veículos na última década 1990-2000 
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Gráfico elaborado pelo autor baseado na tabela da fonte citada 
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O gráfico nos apresenta que a produção de veículos na década de 90 cresceu 15%, 

de um total de 48 milhões de unidades produzidas no início da década de 90, em 1 O anos, 

foi de 55 milhões de unidades. 



Figura 4. 3.1. b Participação Percentual dos Continentes na Produção Mundial de 
Veículos (Média 1990- 2000 ) 
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A média de produção de automóveis na década de 90 apresentava tendência 

acentuada da mudança do perfil de consumo, que pressionou a indústria e alterou os rumos 

da produção para o extremo oriente. 

Em termos comparativos, o gráfico acima, ressalta o crescimento da participação 

percentual na produção mundial, de veículos automotivos, do extremo oriente, isto é, o 

continente Asiático e a Oceania têm aumentado sua participação para 33%, comparado com 

os 30% e 29% dos continentes europeu e norte-americano, respectivamente. 
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Figura 4.3.1.c Evolução da Produção na 
América do Norte: 

Figura 4.3.1.d Participação dos 
principais países 
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As figuras acima mostram que a produção na América do Norte subiu de 12 

milhões de unidades no início da década de 90 para 17 milhões, sendo que os Estados 

Unidos, respondem por 77% do total da produção média da década de 90, mostrando sua 

hegemonia no continente. 

Figura 4. 3.J.e Evolução da Produção na 
Asia e Oceania : 
Média 1990-2000 
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As figuras acima mostram que a produção na Ásia na década de 90 sofreu com 

as cnses pelos quais passou o Japão, o maior produtor de automóveis do continente 

asiático, cuja produção média na década representou cerca foi de 71% da produção anual, 

muito superior a da Coréia que foi de 14% do total de veículos produzidos. 

A produção do continente oscilou entre 15 a 16,5 milhões veículos produzidos 

por ano. 

Estes números mostram a hegemonia do Japão e da Coréia no continente 

asiático, o que justifica o nível de competitividarle alcançada pelos dois países . 

Figura 4.3.J.g Evolução da Produção na 
Europa: 
Média 1990-2000 

Europa 

:: +1------------+--- 11 

= 15(XX) -t-----=---'---'~----7",.,_. _ __,:__ __ _ 
"C 

~ 1•1000 +-------\----1---------1 

-= 1DXJ I E I I E 
1

- uropa r- i 
)( 12000 +----------------

11000 t-----------------
1 
I 

10C00 _,_1 -.---r---~---.--,-----,---r---,-----o 
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As figuras acima mostram que a produção na Europa, na década de 90, sofreu 

oscilações devido às crises de amplitude mundial. Os maiores produtores de automóveis do 

continente Europeu, neste período, tiveram aumentos significativos na participação onde 

podemos destacar a média conseguida pela Alemanha (32%) e França (22%). 

A produção do continente oscilou entre 13 a 16,5 milhões veículos produzidos 

por ano, atingindo a mesma média do continente asiático. 

Estes números mostram a hegemonia da Alemanha e da França no continente 

Europeu, o que justifica o nível de competitividade alcançada pelos dois países. 
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Figura 4. 3.1 J Participação dos 
principais países 

produtores na América do Sul : 
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Fonte: Anuário estatístico daAnjavea 2000- pg. 127 
Gráfico elaborado pelo autor a partir da tabela da fonte citada 

As figuras acima mostram que a produção na América do Sul na década de 90 

sofreu oscilações, também devido às crises de amplitude mundial e atingiu pico de 

produção em 1997 de 2,5 milhões de unidades produzidas. O maior produtor de automóveis 

do continente Sul Americano na década de 90, cuja participação média na produção anual 

mostrou-se significativo foi o Brasil, com produção anual média na década que representou 

cerca de 82% da média anual. 

A produção do continente oscilou entre 1 a 2,5 milhões veículos produzidos por 

ano. 

O continente foi marcado por um acontecimento de grandes proporções, onde 

Argentina, Brasil, Uruguai e o Paraguai consolidaram o Mercosul (Mercado Comum do 

Cone Sul). 

O Brasil assim como outros países conferem à indústria automobilística 

importância estratégica para o desenvolvimento industrial e econômico do país, em função 

das difundidas repercussões econômicas e tecnológicas que o afetam, praticamente, todos 

os segmentos industriais, por sua condição de cliente importante em termos de volume de 

compras e, ao mesmo tempo, exigente em matéria de qualidade de produtos adquiridos. 
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Durante o processo de abertura política, a proteção da indústria nacional de 

informática, bloqueou o avanço tecnológico na indústria automobilística, tanto que o 

número de postos de trabalho, a produtividade e os investimentos permaneceram 

estagnados (Anfavea e Sindipeças 2000). 

Após a consolidação da abertura política e a conseqüente abertura econômica, 

devido a defasagem tecnológica, incapacidade produtiva de suprir a demanda, e redução 

dos custos de transação internacional, houve uma verdadeira "invasão" de veículos 

importados no mercado brasileiro, o que levou o governo brasileiro a emitir uma medida 

provisória de salvaguardas, impondo quotas de importação, a fim de permitir a adequação 

da indústria nacional à competição internacional, mesmo assim a abertura econômica, 

alavancou os níveis de exportação e importação do setor automotivo brasileiro (Anfavea 

2000). 

A partir deste ponto de abertura econômica, devido ao grande potencial de 

consumo do mercado nacional e porta de entrada ao Mercosul, empresas iniciaram sua fase 

de grandes investimentos (fluxo de capitais) em novas fábricas e marcas começaram a se 

instalar no Brasil e em outros países do Mercosul. Novas fábricas tais como: Chrysler, 

Audi, Fiat-Iveco, Honda, Peugeot, Citroen, Renault, Toyota, Mitsubishi, International, se 

instalaram nesta fase (Anfavea e Sindipeças 2000). 

Portanto, o Brasil, pelos números dos gráficos acima (fig. 4.3.l.i e fig. 4.3.1.j) 

sintetizam o grande avanço conquistado pelos representantes do segmento automobilístico 

no Mercosul, ANF A VEA (2000), e apontam apontam-no como detentor . do poder 

hegemônico do setor automobilístico do continente Sul Americano. 



Figura 4.3.l.k Participação dos Principais Países Produtores na Produção Mundial 
de Veículos: Média 1990-.?000 

participação na produção mundial de veículos 

!!IMéxixo 
2% 

mttalia 

mChina 
2% 

13 Reino Unido 
3% 

3% 

mRep. Tcheca 
1% 

msuécia 
1% 

111 Taiwan 
1% 

mBelgica 
1% 

moutros 
3% 

Bl' Alemanh:~ 
10'K· 

Fonte: Anuário estatístico daAnfavea 2000. pag. 127. 
Gráfico preparado pelo autor a partir da fonte citada 

li EUA 
22% 

80 

A figura acima apresenta sob a perspectiva da produção mundial de veículos, os 

países hegemônicos, no segmento industrial automobilístico, onde o Japão apresentou uma 

participação média, na década de 90, na produção de 23%, suplantando a hegemonia dos 

Estados Unidos que produziram cerca de 22%, e a Alemanha com I 0% e França com 

apenas 7%. 

A competição mundial em busca dos consumidores tem se acirrado a cada dia, 

devido a: queda das barreiras mundiais (globalização ), encurtamento das distâncias devido 

a tecnologia de informação e telecomunicações, entre outros, e culminado com a voraz e 

busca por novas estratégias, inovações, novos modelos de negócios, novas competências, 

novos valores, entre outros. 
' 



Figuro 4.3.1.1-Produçiio e ParticiJXIÇiio!v!undial das Princi[Xlis Montadorai: Ano 1999 
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O gráfico acima tem como objetivo apresentar a participação mundial de cada 

fabricante de veículos automotivos, onde as Americanas GM e Ford apresentaram em 1999, 

produção que representaram cerca de 15,3% e 12,2% do total mundiaL 

Hoje, com as estratégias de fusão e alianças estratégicas, o percentual da GM 

totaliza cerca de 26% (considerando as participações da Fiat, Suzuki, Daewoo, Isuzu, 

Subam,), enquanto que a Ford totaliza cerca de 16.8% (incluindo Mazda, Volvo, Rover). 

A grande ascensão na participação mundial pertenceu a Chrysler que com a 

aquisição pela Daimler Bens, e conseqüente aquisição da Mitsubishi, perfaz cerca de 11.1 % 

enquanto que a Renaultcom aquisição da Nissan totalizou cerca de 8.7%. 



4.3.2 Cenãrio Brasileiro 

Figura 4.3.2.a Evolução da Produção Nacional de veículos (Geral) 
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No Brasil, a abertura econômica iniciada na década de 80 e consolidada no inicio de 

90, provocou a "invasão" dos carros importados, mas logo o governo decretou a "salva-

guardas", onde dava um prazo a indústria nacional para se adequarem ao cenário 

competitivo internacional, mas como a indústria automobilística é composta por 

multinacionais, com grande capacidade de investimentos, TFP'(Total de Fatores de 

Produtividade) e especificidades competitivas, houve um processo intensivo de 

transferência de tecnologia e de investimentos nas indústrias (Anfavea e Sindipeças 2000). 

Hoje a indústria automobilística nacional está em patamares mundiais de 

competitividade, exportando para todo o mundo os veículos produzidos no território 

nacional. Por outro lado, no setor de autopeças, que faz parte da mesma cadeia produtiva, a 

maioria das empresas era nacional, sem as mesmas vantagens dinâmicas das empresas 

automobilísticas, logo foi muito prejudicado neste processo de abertura, sendo que a boa 
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parte foi adquirido por grandes empresas t:nultinacionais, e outras fecharam (World Markets 

Automotive 2001, 2001 a, 2001 b, 2001 c) 

O governo para garantir o processo de compensação dos prejudicados, exigiu que o 

índice de nacionalização dos automóveis brasileiros fosse incrementalmente convergindo 

para pelo menos 70%, obrigando as empresas a desenvolverem e fabricarem os 

componentes no Brasil, garantido boa parte dos empregos . 

Figura 4.3.2.b Participação Percentual das Montadoras no Mercado Brasileiro de 
Veículos de Passageiros (1970-1999) 
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A figura acima mostra o processo histórico pelos quais passaram as montadoras no 

mercado brasileiro. 

A Volkswagem, na década de 70 apresentava supremacia com cerca de 70% do 

mercado brasileiro, que com o passar dos anos, foi sendo reduzido pelas pressões 

competitivas e diversos outros fatores, atingiu o patamar de 3 5% em 1990 e em 1999 ficou 

com somente 31% do mercado (Anfavea e Sindipeças 2000). 

Neste ínterim, a GMB, que tinha participação, em 1980 de 20%, aumentou sua 

participação para 25% em 1990 e 27% em 1999, enquanto que a Fiat, também apresentou 

crescimentos acentuados, passando de 16% em 1980, para 25% em 1990 e 33% em 1999, e 

continua crescendo (Anfavea e Sindipeças 2000). 

Outra montadora que se instalou no Brasil no início do século foi a Ford, cuJa 

participação no mercado tem sido marcado por grandes variações, uma vez que na década 

de 70 chegou a possuir 20% do mercado nacional, que com o passar dos anos, pelas 

pressões competitivas e adoção de novas estratégias, foi sendo reduzido drasticamente, 

passando para 13% em 1980, 15% em 1990 e 7% em 1999. 

Há de se ressaltar que com o advento da consolidação do Mercosul, várias 

montadoras atraídas pelo novo mercado que estava se expandindo, vieram se instalar no 

Brasil, trazendo modelos de todos os tipos; em primeira instância fazendo a importação do 

veículo completo, que depois passaram a serem montados parcialmente em novas fábricas 

construídas, e hoje muitos estão em fase de nacionalização. 
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4.3.3 Cenário das plataformas veiculares sob a luz das estratégias de 
economia de escala 

Segundo os pesquisadores do IMVP, e das consultorias PriceWaterHouseCoopers e 

Mckinsey, existe uma convergência na tendência mundial das montadoras de veículos na 

adoção de determinadas estratégias. 

Pesquisadores da Price W aterHouseCoopers, afirmam em seu sumário executivo 

("The Second Automotive Century"- 2000), que as estratégias das grandes montadoras, 

estarão voltadas para a busca e consolidação da economia de escala, através de fusões, 

aquisições e alianças estratégicas, assim como da redefinição das "novas" competências e 

dos ativos essenciais. 

Outro foco estratégico a partir da economia de escala, é o alcance da economia de 

escopo, que produzirá reduções de custos consideráveis, pela eliminação de redundâncias, 

deproliferação de plataformas veiculares (aproveitando ao máximo a estrutura básica do 

projeto do veículo), pelo aproveitamento das melhores práticas e processos, entre outras 

atividades, possibilitando produzir retornos consideráveis aos acionistas. 

Bermudez e Ealey (Mckinsey 1996) e Rommel, Kempis e Kaas (Mckinsey 1992), 

ressaltam a comoditização dos automóveis, por intermédio da comparação de alguns 

índices, tal como de qualidade, garantias, preço, e outros não pertinentes, os quais 

apresentam convergência numérica o que tem levado a conclusões positivas sobre a 

adequabilidade da estratégia da busca da economia de escala. 

Sob o mesmo prisma, pesquisadores do IMVP (International Motor Vehicle 

Program) do MIT (Massachussets Institute of Technology), entre eles Boyer e Freyssenet 

(1999), Freyssenet e Lung (2000), Shimokawa ( 1999) convergem em suas pesquisas, 

apontando que a sobrevivência das montadoras depende do sucesso da consolidação da 

economia de escala em conjunto com escopo, na busca da padronização e redução de custos 

através da deproliferação do número de plataformas, da redefinição urgente das novas 

competências e da busca de alguma vantagem competitiva, mesmo que temporária, através 

da agregação de valores no produto e serviço oferecido aos consumidores. 

Segue a seguir, nas próximas seções, detalhamento sobre as estratégias sendo adotas 

pelas montadoras. 
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4.3.3.1 Introdução 

Plataforma é a base estrutural fundamental do veículo, sobre a qual variações de 

um mesmo veículo são desenvolvidas. Como exemplo podemos citar: veículos tipo: Hatch, 

Sedan, Peruas, Vans e Pick-ups são veículos derivados de uma mesma plataforma. 

Para melhor compreensão das estratégias que estão sendo adotadas pelas grandes 

montadoras, segundo a Price WaterHouseCoopers (200 1 ), Intemational Motor Vehicle 

Program (IMVP) do Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) e a Mckinsey, estão 

sendo apresentados a seguir uma série de gráficos que explicitam as estratégias das 

montadoras, assim como um panorama do cenário competitivo mundial, a partir do qual o 

trabalho, objetivo desta dissertação, será desenvolvido. 

4.3.3.2 Identificação das estratégias de alcance da economia de escala 

A figura a seguir, extraído de pesquisas da PriceWaterHouseCoopers, mostra que a 

GM continua e continuará a manter sua hegemonia, caso a estratégia adotada tenha 

sucesso, a GM passará a produzir um total de 15 milhões de veículos ao final de 2008. 

Este aumento de 2 milhões em volume de produção, em apenas 8 anos, deve se a 

estratégia de fusão, aquisição e parcerias estratégicas, sendo colocado em ação pelos 

executivos da montadora. (ver detalhamento nas próximas seções) 

Da mesma forma, a mega fusão Mercedez Bens e Chrysler e posterior aquisição da 

montadora japonesa Mitsubishi, colocou a organização em segundo lugar no "ranking', em 

termos de volumes, com volume de 8 milhões em 2000 passando para 9 milhões em 2008 

(estimativa). 

A Ford, que tem se utilizado do mesmo processo de aquisição, fusão e parcerias, e 

perdeu o s,egundo posto no ranking para o grupo DCX (Daimler Chrysler), com volume de 

7.5 milhões de veículos produzidos em 2000, mas que com o sucesso de sua estratégia, 

espera-se que recupere o segundo lugar passando a produzir em 2008, em tomo de 9 

milhões. 

As outras montadoras apresentadas no gráfico abaixo têm se utilizado das mesmas 

estratégias. 



Figura 4.3.3.2.a Volume de Produção de 2000 e estimativa para 2008 (veículos leves) 
das grandes montadoras 
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Segundo relatório da PriceWaterhouseCoopers (2001), a General Motors Group, 

tem se mantido e tem adotado medidas que o mantêm na condição de líder do mercado 

mundial de produção, vendas e receita sobre vendas de veículos leves (passageiros). 

O grupo de pesquisas do Instituto Tecnológico de Massachussets, ma1s 

especificamente o grupo do IMVP (Intemational Motor Vehicle Program), tem apresentado 

resultados de pesquisas sobre as estratégias adotadas pelas montadoras. Shimokawa (2000-

200 1 ), explícita a busca contínua pela economia de escala e conquista de novos mercados 

através de fusões, aquisições e obtenção de participação acionária em outras montadoras, 
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visão esta compartilhada também pelos pesquisadores da PriceWaterHouseCoopers, 

Mckinsey e Emest Y oung. 

Há unanimidade, também, entre os pesquisadores sobre o resultado desta busca da 

economia de escala: O aumento dos custos de coordenação da rede complexa que se forma 

a nível global, a redundância de atividades, a ampliação do nível de ociosidade das plantas, 

proliferação de plataformas de veículos similares e semelhantes e para o mesmo mercado 

alvo, potencialização das diferenças culturais e organizacionais (Hofsted 1997), e das 

diferenças tecnológicas. 

A figura a seguir, esclarece a rede complexa que está se formando pelas estratégias 

que estão sendo adotadas pelas grandes montadoras, em busca da economia de escala: 

Figum 4.3.3.2.b Marcas montados, administrados e/ou porticip~ão acionária dos 
Montadoras 
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A PriceWaterHouseCoopers em seu "Global Summary Outlook Q4 2001", 

apresenta um cenário comparativo das ações de fusão, aquisição e participação acionária 

em outras montadoras, das maiores montadoras de veículos do mundo e de suas marcas: 

+ Grupo General Motors administra/mantêm participação acionária, hoje, em um total d~ 

24 marcas (Chevy, Fiat, Opel, Suzuki, Pontiac, Cadillac, Hammer, Chevrolet, Daewoo, 

Isuzu, entre outras - ver maiores detalhes sobre as marcas sob influencia da General 

Motors na figura 4.3.3.c), somando um volume de produção de 13 milhões de veículos 

de passageiros (ver figura 4.3.3.a), e exclu;ndo-se as participações e alianças, registra·· 

se um volume de produção em tomo de 8 milhões de veículos. 

+ Grupo Daimler Chrysler administra 12 marcas (Mercedes Benz, Chrysler, Plymouth, 

Smart, Dodge, Mitsubishi, Hyundai, Kia, Asia, Jeep, Syangyong, e outra menor), 

perfazendo hoje um volume aproximado de 8 milhões de veículos anuais produzidos 

(ver figura 4.3.3.a), sendo que excluindo-se as fusões com a Chrysler e as parcerias 

estratégicas com a Mitsubishi e as montadoras Coreanas, o volume de produção da 

Mercedes Benz não ultrapassaria a marca de 1 milhão. Com a fusão com a Chrysler o 

volume se elevou para o patamar de 4.5 milhões, e com as parcerias saltou para o 

limite de 8 milhões (PriceWaterHouseCoopers- 2001). 

+ Grupo Ford administra 9 marcas (Ford, Mazda, Jaguar, Mercury, Aston Martin, Land 

Rover, Volvo, Lincoln, e outra menor), perfazendo um volume de produção 

aproximado de 7.5 milhões (ver figura 4.3.3.a), sendo que excluindo-se as fusões e as 

parcerias estratégicas, o volume de produção da Ford, atingia uma produção de 5.5 

milhões de veículos. 

+ Grupo Toyota administra 4 marcas (Toyota, Daihatsu, Hino, e outra menor), 

perfazendo um total anual de 6 milhões de veículos produzidos. 

+ Grupo Renault adminstra 5 marcas (Nissan, Renault, Infinity, Dacia, Samsung), 

perfazendo um total anual de 4.5 milhões de veículos produzidos (ver figura 4.3.3.a), 

sendo que excluindo-se a aquisição da Nissan e de outras marcas, a produção se 

restringia ao patamar de 2 milhões, e com a aquisição da Nissan, somou a sua escala de 

produção um volume de produção e receita adicional de 3 milhões de veículos. 

+ Outros Grupos, incluindo a Volkswagen, possuem volumes de produção que não 

ultrapassam a marca de 6 milhões de unidades ao ano (Ronda, PSA, BMW), 



90 

A figura a seguir, segundo pesqutsas da PriceWaterHouseCoopers, mostra 

claramente os resultados da estratégia de fusões e parcerias estratégicas adotadas pela 

General Motors, em busca de economia de escala em ambiente globalizado: 

Figura 4.3.3.2.c Marcas montadas, administradas e/ou participação acionária da 
General Motors 
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A PriceWaterHouseCoopers (2001) apresenta na figura acima a eficácia teórica da 

estratégia que está sendo adotada pela General Motors, assim como de outras montadoras 

que estão seguindo os mesmos passos em busca pela economia de escala, uma vez que sem 

as aquisições e as parcerias o volume de produção atingiria um patamar limite em tomo de 

8 milhões, enquanto que com a estratégia adotada, o volume tende a ser de 15 milhões em 

2008. As fusões, aquisições e parcerias realizadas representam em tomo de 53% do volume 

de produção. 
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Assim como a General Motors, outras montadoras tais como a Mercedes Benz, 

Ford, Renault, estão obtendo sucesso (ver figuras 4.3.3.2.a, 4.3.3.2.b). 

Outro ponto importante a ser ressaltado, segundo a Price WaterHouseCoopers, é a 

concentração das plantas produtivas das empresas e de como esta influencia as estratégias 

de aquisição e parcerias, que está apresentado na figura a seguir: 

.Figura 4.3.3.2.d Distribuição da Produção de veículos leves ao redor do mundo 
-Média 2000-2008 
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Segundo o relatório da Price WaterHouseCoopers, a estratégia de cada empresa no 

que diz respeito a penetração em novos mercados está clara, pois pela observação da figura 

acima, temos que as empresas de origem Americana (General Motors e Ford), tem 

concentrado suas atividades em seu território enquanto têm expandido seus negócios no 

Leste Europeu, em segundo plano. 

A General Motors, pela aquisição da Montadora Coreana, Daewoo, mostrou 

claramente, segundo os relatório da fonte acima citada, a intenção de ampliar sua 

participação no mercado do Oeste Europeu e principalmente no emergente continente 

asiático (excluindo se o Japão e Coréia), uma vez que a montadora coreana, pela tabela 

acima, tem sua capacidade concentrada nas áreas estratégicas de interesse da montadora 

amencana. 

Fica clara, também a partir do cenário apresentado, a ação estratégica da montadora 

francesa, Renault, que com a aquisição da montadora Japonesa, Nissan, ao mesmo tempo 

em que aumentara sua capacidade produtiva, redistribuía - a entre o Oeste Europeu ( 41%) e 

a Ásia (31% ), ficando próximo ao emergente e potencial mercado asiático. 

O grupo Daimler Chrysler, que surgiu da fusão entre as montadoras alemã, 

Mercedez Benz, e a americana Chrysler, como ação estratégica posterior, promoveu a 

aquisição da empresa japonesa, Mitsubishi, que resultou em aumento acentuado da 

capacidade produtiva total do grupo e conseqüente redistnbuição e balanceamento da 

mesma entre o continente Norte Americano (37%) e Asiático (41%). 

As montadoras japonesas, por sua vez, têm sua capacidade produtiva instalada, 

concentrada na Ásia, acompanhando sua origem, mas têm estendido seu campo de ação na 

América do Norte, e hoje, de sua capacidade total: a Ronda possui 52% na Ásia e 40% na 

América do Norte, enquanto a Toyota possui 71% e 19% respectivamente. 

O continente Africano e o Oriente Médio, tem recebido pouca atenção das 

montadoras, devido ao baixo poder de consumo apesar de seu crescimento populacional, 

conforme mostra a tabela 4.3.4. 

Segundo a PriceWaterHouseCoopers, a General Motors foi a empresa que mats 

aumentou sua penetração no mercado promissor asiático, e foi a que mais se utilizou das 

alianças estratégicas, conforme mostra a figura a seguir: 
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Figura 4.3.3.~e- CresciiJiento das Montadoras na Ásia. 
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Fonte: PriceWaterhouseCoopers-Strategic 
Battlegrountls 2001 
Reproduzido com permissão da 
PriceWaterHouseCoopers 

Observa-se, na figura ac1ma, segundo a fonte, que os matores crescimentos 

· ooorridos na Ásia são de montadoras não asiáticas, principalmente pela adoção da 

estratégia de alcance da economia de escala pela fusão ou parcerias estratégicas. 

A GM aumentou sua presença no mercado asiático graças as suas alianças, uma vez 

que era inexpressiva a presença de sua marca própria até então, segundo a fonte citada. 

4.3.3.3 O futuro das plataformas veiculares 

Com as estratégias sendo adotadas pelas grandes montadoras (GM, Ford, Daimler 

Chrysler, Renault, entre outras), como apresentado nos seções anteriores, a 

PriceWaterHouseCoopers (2001), apresenta uma necessidade urgente de reestruturação das 

organizações, com a finalidade de tomar sustentável a vantagem competitiva, mesmo que 

temporária, obtida pelas fusões, aquisições e parcerias estratégicas. 

As estratégias adotadas até o momento mostram claramente, segundo estudos da 

fonte, que esta fase inicial está chegando ao fim, com resultados claros de sucesso no 

alcance das economias de escala e da abrangência mundial. 

Por outro lado, como resultado das fusões, aquisições e parcerias, houve: 

(i) Proliferação exagerada de plataformas, 

(ii) Duplicidade funcional e organizacional, além de uma gama muito grande de 

práticas e procedimentos não compatíveis entre si, 
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(iii) Desbalanceamento de forças entre as empresas e as parcerias (ativos e 

competências), 

(iv) Multiplicação da ociosidade produtiva em todas as plantas, 

(v) Investimentos redundantes, pelos acionistas, em modelos semelhantes, que 

concorrem entre si, no mesmo mercado, 

A PriceWaterHouseCoopers (2001), em suas pesqmsas, apresentou um ensruo 

estratégico, onde colocou a necessidade urgente 1o enxugamento do número de plataformas 

e reestruturação das marcas como condição sem a qual o sucesso está totalmente 

comprometido, como apresentado nas figuras a seguir. 

Figura 4.3.3.3.a Daimler Chrysler Opção Estratégica 
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Fonte: PriceWaterHouseCoopers: 
Reproduzido com permissão da PriceWaterHouseCoopers 

(*) - DCX- Abreviação de Daimler Chrysler e VBE- Vehicle Brand Enterprise 

A fonte acima citada explicita a estratégia da Merecedes Benz, que fabrica veículos 

de luxo, e para atingir outros mercados e segmentos, lançou mão da estratégia da fusão com 

a americana Chrysler, aproximou-se estrategicamente das Coreanas Kia e Hyundai, e 

incorporou a japonesa Mitsubishi, completando assim seu portfólio abrangente de produtos, 

e penetrando em novos mercados a nível global. 



Figura 4.3.3.3.b Renault-Nissan Opção Estratégica 
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Fonte: PriceWaterHouseCoopers: 
Reproduzido com permissão da PriceWaterHou!!.eCoopen· 
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Luxury 
N/ A 

A montadora francesa, Renault, segundo pesquisas da fonte, optou pela aquisição da 

empresa japonesa, Nissan, pela necessidade de estar presente ao mercado emergente e 

promissor, e fez parcerias com as coreanas, Sansung, e a romena, Dacia, para aumentar sua 

penetração no mercado do leste europeu, e aproveitar as estruturas e posicionamento da 

Nissan nos Estados Unidos através da marca Infiniti, e assegurar sua participação no 

segmento de carros de luxo no mercado norte americano. 
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Figura 4.3.3.3.c Grupo Ford- Opção Estratégica 
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Fonte: PriceWaterHouseCoopers: 
Reproduzido com permissão da PriceWaterHouseCoopers 

A PriceWaterHouseCoopers, apresentou a opção estratégica da amencana Ford, 

como também fazendo aquisições de empresas que permitissem entrada e penetração em 

novos mercados e segmentos, tais como: a aquisição da japonesa Mazda, com as europeias 

Volvo, Jaguar, Rover e Aston Martin, e a americana Lincoln para compor seu portfólio e 

atender o segmento dos carros de luxo. 



Figura 4.3.3.3.d Grupo General Motors - Opção Estratégica 
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A figura 4.3.3.2.d e 4.3.3.2.e explicitam as estratégias adotadas pela General 
Motors. 

As figuras (4.3.3.3.a, b, c e d) acima, segundo a fonte, mostram a necessidade 

urgente de reestruturação das empresas, uma vez que os custos de coordenação resultante 

das estratégias adotadas se tomarão cada vez mais altos (Milgrom e Roberts) e o sucesso 

das mesmas dependem da transformação da economia de escala em âmbito global em 

vantagem competitiva sustentável a longo prazo (Hamel 2000 e Porter 1997). 

As figuras e o ensaio estratégico apresentado pela Price WaterHouseCoopers (200 1 ), 

mostram claramente as diferenças entre os desafios a serem enfrentados pelas organizações, 

enquanto que Daimler Chrysler, Ford, Renault-Nissan tem desafios de posicionamento de 

suas marcas e plataformas em cada segmento, a GM terá dificuldades ainda maiores uma 

vez que, além do desafio de posicionamento, têm uma grande proliferação de plataformas e 

marcas que estão concorrendo entre si no mesmo segmento, o que contraria o objetivo da 

estratégia da economia de escala. 
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Segundo Shimokawa (1999), Boyer e Freyssenet (1999), Ealey e Bermudez (2001), 

Freyssenet e Lung (2000-2001) e a PriceWaterHouseCoopers (2001), as grandes 

montadoras enfrentarão grandes dificuldades para consolidarem a vantagem, mesmo que 

temporária ,conquistada pela escala alcançada através das fusões, aquisições e parcerias 

estratégicas, se não promoverem uma grande reestruturação organizacional, que devem 

passar necessariamente pela otimização e redução do número de plataformas que se 

proliferaram como resultado das estratégias adotadas, eliminação das redundâncias 

organizacionais e operacionais através do alcance da economia de escopo. 

4.3.4 Tendências e expectativas (Oportunidades e Riscos) 

A tabela a seguir, apresenta uma síntese das oportunidades futuras no cenano 

automobilístico mundial. 

Os números obtidos e a sua consistência, não são objetivos desta dissertação, e sim 

de apresentar suporte as estratégias das montadoras, na busca de novas oportunidades e 

mercados, em âmbito do cenário mundial. 

As notas a seguir são explicativas da tabela: 

(1) -Fonte: Banco de dados do banco Mundial (Word bankj 
(2) -Fonte: US Census Bureau 
(3)- Fonte: US Census Bureau 
(4) -Fonte: ANFA VEA- Anuário Estatístico 2000, pag. 126 
(5) -Fonte: ANFAVEA- Anuário Estatístico 2000, pag. 126. 

(4 e 5 a)- Considerado: Estados Unidos e Canadá, 
(4 e 5 b)- Considerado: Brasil, México e Argentina, 
(4 e 5 c)- Considerado: Reino Unido, Alemanha, França, Austria, Bélgica, Espanha, 
Suécia, Itália, 
(4 e 5 d)- NE- Valores não encontrados, e não são relevantes para a continuação do 
trabalho. 
(4 e 5 e)- Considerado em separado, Japão, Coréia, China, 

(6) - Fonte: Organisation Jnternationale des Constructers d'automobile - OJCA -
Estatísticas 

(7) - Fonte: PriceWaterhouseCoopers: Automotive Industly quarterly report Q3 e Q4, 
2001 

(8) -Fonte: Office oftransport technology. 
(9) -Fonte: Shimokawa (1999)-IMVP working paper; 
(10) Fontes alternativas de combustível; 
(1 1) www.moller.com 



Tabela 4.3.4.a 

Renda Per 
C apita 

T99R rn 

População 
1998 (2) 

População 
2020 (3) 
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Tendências e Expectativas Gerais (Oportunidades e Riscos) 

América América I Europa ~~~ Asia I 
do Norte Latina L___j 

2~~!o []![] 1f!!o I ~:: 11 2~f:o I 

305 504 800 754 3.3 

milhões milhões milhões milhões bilhões 

361 643 834 1.2 4.2 

milhões milhões milhões bilhões bilhões 

'-

-R-ab-it-an-te-----'5·5 (4a) ~.8 (<l:J·-h) 5·5 (4c) L-N-'E_• -(4-d)____~_2_.0_(J-a-pã-o)----' por Veículo 19.7 (Coréia) 
19R9 f41 NE (China) 

'-

_R_a_b-it-an-te----'5.3 (5a) I 7.1 (5h) IE·O (Se) I NE (sd) I.__J-.8-(J-a-pà-·o)----' por Veículo 4.4 (Coréia) 
199R li'l 93.6 (China) 

Produção 
Veículos 
199R ffíl 

Produção 
Veículos 
2fllfl (7) 

Produção 
Veículos 
2mn rRl 

Plataformas 
Veiculares 

(9) 

Fontes 
Alternativas 

(lO) 

Produtos 
Substitutos 

(11) 

15.5 1.8 

milhões milhões 

18.0 3.0 

milhões milhões 

20.0 9.0 

milhões milhões 

1999 -GM -36 Plataformas 
Toyota- 20 Plataformas 
Nissan - 20 Plataformas 

18.9 0.8 11.2 

milhões milhões milhões 

20.0 1.5 17.0 

milhões milhões milhões 

26.0 3.0 38.0 

milhões milhões milhões 

Futuro -GM - 8 Plataformas 
Toyota - 8Plataformas 
Nissan - 8 Plataformas 

Pressões ambientais e proteção contra o risco de nova crise do petróleo forçam a 
indústria na busca por sistemas propulsores mais eficientes e outras fontes de 
energia. tal como motores híbridos, hidrogênio, células combustíveis, outros ... 

A exaustão do sistema viário terrestre resultante da superpopulação tem exercido 
pressões sobre a indústria que buscam alternativas ao sistema de transporte 
terrestre. tal como o "skycar" um veículo de transporte de passageiros via aérea; 
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4.4 Os problemas 

O novo cenário competitivo mundial da indústria automobilística Shimokawa 

(1999), Boyer e Freyssenet (1999), Ealey e Bermudez (2001), Freyssenet e Lung (2000-

2001), Bouvard, Cornet e Rowland (2001), Bruck (2001), Rommel, Kempis e Kaas (1994), 

Ernest Young (2001) e a PriceWaterHouseCoopers (2001, 2001a, 2001b, 2001c), de uma 

forma sintética convergem para os seguintes problemas: 

4.4.1 Gap Consumo versus capacidade produtiva 

Figura 4.4.1.a Capacidade Produtiva Global das Montadoras: 
Instalada vs Utilizada 

Capacidade Global : Instalada vs Utilizada 
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Fonte: PriceWaterHouseCoopers- Global Summary Outlook Q3/Q4- 2001 

De acordo com a fonte acima citada, mais as estatísticas da Office transport 

technology (2001) e da OICA (2000), a demanda tende a um crescimento mundial, liderado 

pelos países asiáticos emergentes. 

O excesso de capacidade conduziu as empresas a venderem carros a preços 

marginais para gerar caixa através de políticas de descontos generalizados para 

continuarem a manter as operações da corporação. Esta situação tem se prorrogado até os 
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dias de hoje, confirmando a existência de "altas barreiras de saída", composta pelas 

convicções e ansiedade dos "stakeholders". 

Na América do Sul como em outros continentes têm ocorrido os mesmos eventos. 

Figura 4. 4 .1. b Capacidade Produtiva das Montadoras na América do Sul: 
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Fonte: Price WaterHouseCoopers- South Ame'rica Summary Outlook Q3/Q4- 2001 

De acordo com a fonte, mais as estatísticas da Office Transport Technology 

(2001) e da OICA (2000), a demanda tende, na América do Sul, a um crescimento, liderado 

pelo Brasil facilitado pelos acordos regionais no continente. 

A previsão das fontes acima citadas para o final da década está tendendo para 

uma estabilização da demanda. 

Vale lembrar que a demanda é função da situação econômica do país, portanto 

em meio a distúrbios as previsões podem se alterar de forma drástica. 

Os outros continentes também terão crescimentos compatíveis com a economia, 

que pode ser visualizada em detalhes nas fontes citadas no item 4.3.4. 

' < 
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As figuras mostram claramente a diferença entre a capacidade instalada com a 

efetivamente em uso pelas montadoras. Esta situação é verificada tanto a nível mundial 

como a nível regional. 

O grande problema encontrado na dificuldade de previsão de vendas, aliado à 

imprevisibilidade de algumas economias mundiais, fez com que as empresas investi.ssem 

no super dimensionado da capacidade produtiva com o objetivo de suprir as possíveis 

variações de demanda. Nesta mesma época, os veículos e seus estilos tinham ciclos de vida 

maiores e a obsolescência das linhas de montagem era tão lenta quanto à vida dos veículos 

em produção. 

Nos dias de hoje, a necessidade de lançamento de novos veículos em períodos de 

tempo cada vez mais curtos, está ficando mais evidente com a quantic:::::.ie de carros novos 

lançados a cada ano por todas as montadoras em todas as regiões do planeta. Este requisito 

de mercado, aliada à necessidade de ciclos produtivos cada vez menores, mais baratos e 

isenta de erros tornam as linhas de montagem obsoletas mais rapidamente. 

4.4.2 Busca da Economia de escala e escopo 

As grandes montadoras têm adotado, conforme apresentado nos itens 4.3.2, 4.3.3 

e 4.3.4, estratégias de fusão, aquisição e parcerias estratégicas, com o objetivo de alcançar a 

desejada economia de escala com escopo adequado que possa proporcionar: 

(i) Minimização da ociosidade da capacidade produtiva, 

(ii) Conversão de ativos ociosos em receita, 

(iii) Penetração em mercados de potencial expansão em curto espaço de 

tempo onde atualmente não ostentam expressiva participação e nem 

capacidade produtiva adequada, 

(iv) Otimização dos processos e adoção das melhores práticas, 

(v) Redução de custos produtivos, 

(vi) Padronização de componentes, sistemas, processos e procedimentos, 

(vii) Criação e aproveitamento de uma nova cadeia de fornecimento, 
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(viii) Identificação, aproveitamento, potencialização e desenvolvimento de 

competências necessárias aos desafios atuais, e os de médio e longo 

prazo, 

(ix) Otimização da logística global interna a empresa e dentro da cadeia de 

abastecimento, 

(x) Aproveitar as desregulamentações e políticas nacionais e internacionais 

de desenvolvimento do comércio interno e externo, de modo a , 

desenvolver processos de 1ogística apropriados que atendam as 

necessidades onde quer que se façam necessárias; 

(xi) Diminuição do ciclo produtivo, 

(xii) Foco nas tecnologias, 

(xiii) Busca constante dos processos de inovação; 

A escala e o escopo são fundamentais para a sobrevivência neste segmento 

industrial globalizado cujo ciclo de produto encontra-se na maturidade. 

A economia de escala irá garantir volumes incrementais às recitas da empresa, 

mas ela por si só, se os custos de produção não forem reduzidos não refletirão acréscimos 

nos lucros e poderão incorrer em deseconomia de escala. Portanto o sucesso da economia 

de escala dependerá da capacidade de coordenar e articular corporativamente a 

consolidação do escopo econômico. 

4.4.3 Política de Plataformas Veiculares 

Com a adoção das estratégias, conforme detalhado nos itens 4.3.2, 4.3.3 e 4.3.4 e 

conforme apresentado por Shimokawa (1999), Boyer e Freyssenet (1999), Ealey e 

Bermudez (2001), Freyssenet e Lung (2000-2001), Bouvard, Comet e Rowland (2001), 

Bruck (200 1 ), Rommel, Kempis e Kaas ( 1994 ), Emest Y oung (200 1) e a 

PriceWaterHouseCoopers (2001, 2001a, 2001b, 2001c), o resultado de curto prazo das 

estratégias adotadas é o aumento automático do volume de produção e das vendas, 

ampliação do poder de barganha sobre os fornecedores, flexibilidade de oferta de novos 
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produtos e diferenciados, rapidez na colocação de novos produtos no mercado, mas por 

outro lado acarreta uma série de problemas, tais como : 

(i) Proliferação de plataformas veiculares, 

(ii) Competição entre empresas parceiras, 

(iii) "Canibalização" do mercado por produtos similares, mas de marcas 

diferentes, 

(iv) Aumento exacerbado dos custos de coordenação das atividades e da 

organização, 

(v) Redundância de investimentos, 

(vi) Redundância e duplicação de forças de trabalho, 

(vii) Redundância e duplicação de ativos produtivos, 

(viii) Desbalanceamento das capacidades produtivas, 

(ix) Desbalanceamento das competências, 

(x) Desbalanceamento dos custos de produção (mão de obra e tecnologia), 

(xi) Divergências geradas pela diversidade cultural da org:mização global, 

(xii) Desnivelarnento da cadeia de abastecimento entre os continentes, 

(xiii) Políticas e Legislações governamentais de comércio diferenciados 

(subsídios, tarifas, comércio internacional), 

(xiv) Regulamentações de trânsito desiguais entre nações e continentes, 

(xv) Aspectos geográficos e topológicos diferentes entre países, 

O sucesso da economia de escala e escopo dependerá também, dentre outros 

fatores da consolidação da redução e padronização das plataformas veiculares. 

Esta padronização permitirá maior flexibilidade na criação de novos modelos, na 

adaptação das linhas de montagens para os novos modelos, na viabilização da 

internacionalização de plataformas padrões, entre outros. 
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5 Metodologia 

Neste item será apresentada a metodologia a ser empregada nesta dissertação que 

será baseado em um estudo de caso, e serão apresentadas as justificativas da escolha do 

caso assim como a adequabilidade do mesmo no cumprimento dos objetivos propostos 

deste trabalho. 

5.1 Introdução 

Sznifer 2001, baseado em artigos das revistas Fortune e Business week (Jul 2001) 

apresentou as tabelas comparativas abaixo: 

Tabela 5.l.a As Maiores Empresas do Mundo _{Ativos) 
Vendas (1) Ativos (2) Lucro (1) Valor (2) VIA (3) 
US$ bilhões US$ bilhões US$ bilhões US$ bilhões 

GENERAL A10TORS I 184 303 5 31 0.1 -
FORD 180 284 7 44 0.15 
DAIMLER CHRYSLER 150 }87 7 45 0.24 
FIAT 53 90 0.5 48 0.53 
H ONDA 58 45 2 41 0.91 
GENERAL ELETRIC 130 437 13 487 1.1 
TOYOTA 121 139 4 130 0.94 
SIEMENS 75 72 9 45 0.63 
BOEING I 51 42 2 56 1.3 
VOLKSWAGEN 79 76 2 18 0.24 
Fonte: Sznifer 2001, Zack lnvestment Research (Ju/ 2001) 

Tabela 5.1.b As Maiores Empresas do Mundo (Valor/ Ativos) 
Vendas(l) Ativos(2) Lucro(l) Valor(2) VIA (3) 

US$ bilhões US$ bilhões US$ bilhões US$ bilhões 
SAP 5 5 0.5 44 8.8 
NOKIA 25 16 4 136 8.5 
PFIZER 30 33 4 270 8.2 
MICROSOFT 23 52 9 370 7.1 
ORACLE 10 13 6 85 6.5 
SCHERING 10 10 2.5 61 6.1 
BRISTOL 21 18 5 105 5.8 
CISCO SYSTEM 19 32 3 140 4.3 
MERCK 40 40 7 167 4.2 
INTEL 33 48 10 181 3.8 
Fonte: Sznifer 2001, Zack lnvestment Research (Ju/ 2001) 

(1) Vendas e Lucros referentes aos valores declarados no demonstrativo de resultados das 
empresas ano contábil de 2000, cujos valores estão disponíveis nas fontes supra citadas. 
(2) Ativos totais e Somatória do Valor total das ações ("Shareholders equity'') declarados no 
demonstrativo de Resultados e de Retorno sobre os Ativos do ano contábil de 2000, cujos valores 
estão disponíveis nas fontes supra citadas. 
(3) VIA representa o valor total das ações, dividido pelo total de ativos da empresa; 
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Hamel (2000) e Fine (1999) em suas respectivas obras, já apresentavam argumentos 

para a explicação de tal performance em termos de retomo aos acionistas representado pelo 

parâmetro V I A. 

As grandes empresas da era do progresso, segundo Hamel (2000), consolidaram o 

sucesso da administração burocrática, hierárquica e verticalizada e administraram 

rigorosamente o ciclo de vida de seus produtos (Equipamentos de Transporte, automóveis, 

materiais elétricos). Lambim (2000) cita que em cada uma destas fases (introdução, 

desenvolvimento, maturidade e declínio) as estratégias são definidas. 

Os resultados das estratégias adotadas foram verificados por Vicere e Fulmer (1998) 

no que tange as ações das lideranças destas empresas e outros foram verificados pelas 

análises de diversos autores (Hamel 2000, Shimokawa 2001, Fine 1999, Boyer 2001 e 

Freyssenet & Lung 2000), que serão discutidos ao longo do texto. 

Fine 1999 e Hamel 2000, com relação à tabela 5.1.b em comparação a tabela 5.1.a, 

afirmam que na era da revolução, as empresas que conseguirem aproveitar da melhor forma 

a velocidade de evolução das tecnologias buscando o intangível ao invés do tangível, 

alcançarão certa vantagem competitiva que, mesmo que temporária, proverão tempo 

necessário para que se desenvolvam e introduzam novas inovações. 

O segmento automobilístico, na qual está focado este trabalho, envolve muitas 

variáveis complexas endógenas e exógenas à própria indústria automobilística, portanto 

este trabalho será estruturado de forma a fornecer uma parcela de contribuição no que tange 

a definição e reposicionamento de empresas através de estratégias de operação, dentro do 

contexto apresentado até o momento. No final serão sugeridas algumas alternativas de 

reposicionamento e de operação viáveis que possa garantir o sucesso de uma unidade de 

negócios da GMB, mais especificamente, um dos mais importantes dentro da cadeia de 

fornecimento da empresa. 

Inicialmente será feito um levantamento bibliográfico sobre o assunto e suas 

variáveis mais importantes, de modo a possibilitar a avaliação de estratégias de operação 

alternativas para uma unidade de negócio, considerado como o primeiro "nó" da cadeia 

produtiva ("first tier ofthe supply chain"- Fine 1999) da indústria automobilística. 
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5.2 Objetivos do Trabalhe 

A empresa a ser estudada neste trabalho será a General Motors do Brasil, mais 

especificamente seu fornecedor de ferramenta} de carroceria de veículos, a ferramentaria. 

Este trabalho tem por objetivo avaliar as competências, capacidades e as gestões 

vigentes, assim como o nível tecnológico e os recursos humanos envolvidos de forma a 

possibilitar a criação de um mapa da situação atual da ferramentaria da General Motors do 

Brasil, confrontando com os cenários automobilísticos apresentados. 

Este "mapa" será a base fundamental para análise segundo os modelos de 

competitividade e as teorias cabíveis, a partir da qual alternativas operacionais alinhadas 

com a estratégia corporativa serão sugerida:;. 

Em face da complexidade do tema, algumas das variáveis envolvidas que serão 

explicitadas no próximo item, não serão questionadas e mantidas constantes, de forma a 

possibilitar a delineação de uma linha de raciocínio lógico. 

5.3 Pressupostos básicos do Trabalho 

Como o trabalho enfoca a análise da situação atual e a elaboração de estratégias, 

será considerada como ponto de partida os cenários apresentados assim como as tendências 

e expectativas de mercado apresentados pela PriceWaterHouseCoopers, Mckinsey, Ernest 

Young e dos pesquisadores do IMVP do MIT, sintetizadas no item 4.3 deste trabalho. 

A escolha recaiu sobre a empresa, GMB e sua unidade de negócios chamada de 

ferramentaria, devido ao seu avançado estágio de desenvolvimento, em termos tecnológicos 

apresentados no Congresso da mobilidade do SAE Brasil (2001), no Fórum de simulação 

em processos de manufatura, e ser a GMB uma subsidiária da maior montadora do mundo 

(PWC, McKinsey, IMVP). 

Uma ferramentaria automobilística, inclusive o da GMB, produz em geral, 

conjuntos de ferramentas/dispositivos para cada peça estampada ou injetada, ou seja, 

produz baixos volumes de múltiplos produtos (ferramenta} de carroceria, moldes para 

plásticos, dispositivos de solda e inspeção) e também produz baixos volumes de grande 

variedade de peças. 
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Neste trabalho, para o estudo de caso, será escolhido o segmento de ferramenta} de 

carrocerias para atender os diversos produtos das linhas de produtos da GMB, outras linhas 

de produtos de outras unidades da GM e produtos de clientes externos. 

A escolha se deve à quantidade de peças estampadas que compõem um veículo, 

elevados custos, complexidade, grau de importância de cada atividade e pela criticidade em 

termos de tempo de desenvolvimento dentro da cadeia produtiva dos veículos. 

Fig. 5.3.a Figura genérica das partes estampadas de veículos de passageiros 

Fonte: SAE 2001 

Um veículo é composto por aproximadamente 50 a 60 peças estampadas. Cada peça 

é produzida por uma família (conjunto) de, em média, 4 ferramentas cada uma, resultando 

na fabricação de 200 a 240 ferramentas em um período de aproximadamente 1 ano e 

absorvendo investimentos na ordem de US$ 30 a 50 milhões. Este é o ciclo médio da 

produção dos ferramentais (ver item 6) mais críticos e complexos, por exemplo, caso de 

uma lateral de veículo. 
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5.4 Métodos e Procedimentos 

Neste item será justificada a adequabilidade e aplicabilidade do estudo de caso para 

validar esta monografia, assim como o processo de desenvolvimento das análises dado que 

a importância e a justificativa da escolha do caso já foram apresentadas. 

5.4.1 Adequabilidade e Aplicabilidade 

O método a ser utilizado neste trabalho será o estudo de caso, baseado na obra de 

Yin (2001), e fundamentado em um caso único como decisivo, exploratório e qualitativo ao 

invés de quantitativo. 

Segundo Yin (200 1 ), o primeiro fundamento lógico para o estudo de um caso único 

ser relevante é quando este for decisivo para o teste das hipóteses e da teoria em questão, o 

segundo é quando o mesmo tratar -se de um evento raro ou extremo, e o terceiro é quando 

for revelador, isto é, quando os fenômenos a serem testados e observados forem 

previamente inacessíveis. 

Yin (200 1) explícita ainda a relevância do estudo de caso único em vez de um 

projeto de casos múltiplos, quando o pesquisador tem acesso a uma situação previamente 

inacessível a observação científica, neste caso: 

" ... vale a pena, portanto, conduzir um estudo de caso porque a il?{ormação descritiva 

por si só será reveladora ... " (Yin 2001) 

O estudo de caso único, ainda segundo Yin (200 1 ), pode ser conduzido sob uma 

ótica holística ou incorporada, dependendo das variáveis envolvidas na análise. Considera

se Holístico um caso onde existe apenas uma unidade de análise, enquanto Incorporadora é 

aquela que possui unidades múltiplas de análise. 

Baseado na obra de Yin (200 1 ), o estudo de caso deste trabalho será único, pelo fato 

da empresa e da unidade de negócios a ser pesquisada ser um caso extremo, e adicionado 

ao fato de que existe atualmente o acesso às informações outrora inacessíveis, e 

incorporadora, devido às unidades de análise serem múltiplas, de forma a prover 
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metodologia adequada para obter respostas de "como" e "porque" os fatos já ocorreram ou 

estão ocorrendo. 

Corrêa (1994), baseado em: Yin (versão de 1989), Mintzberg (1979), Miles (1979), 

Eisenhardt (1988) e Bryman (1989), sintetizou uma tabela para seleção de métodos de 

pesquisa em ambientes de manufatura. 

Tabela 5.4.a Método de Seleção de Pesquisa em ambientes de manufatura 

Research requirements I characteristics Pesquisa Estudo de Estudo de Pesquisa 
(Requisitos de pesquisa I características) Experimental Pesquisa caso 

qualitativo 
Presence o f the researcher in data Possible Unusual Usual Usual 
col/etction (Possiível) Diff~eult (Usual) (Usual) 
(Presença do pesquisador na área de 
pesquisa) 
Small sampie size Possible Unusual Usual Usual 
(Espaço amostrai reduzido) (Possível) (Não usual) (Usual) (Usual) 
Variables difficult to quantifY Possible Possible Possible Possible 
(Variáveis difíceis de quantificar) (Possível) (Possível) (Possível) (Possível) 
Perceptive measures Possible Possible Possible Possible 
(Medições perceptiveis) (Possível) (Possível) (Possível) (Possível) 
Confines not pre-dejined Unusual Difficult Adequate Possible 
(Limites não definidos) (Não usual) (Difícil) (Adeq_uado) (Possível) 
Casuality is central Adequate Possible Adequate Possible 
(Casualidade é central) (Adequado) (Possível) (Adequado) (Possível)_ 
Need to build theory to answer a "how" Possible Diff~eult Adequate Possible 
question (Possível) (Difícil) (Adequado) (Possível) 
(Necessidade de construção de teoria para 
responder a questão : " Como ") 
In depth understanding of decision making Diff~eult Diff~eult Adequate Possible 
process (Difícil) (Difícil) (Adequado) (Possível) 
(Profundidade de conhecimento do processo 
de decisão) 
Non-active role researcher Possible Possible Possible Impossible 
(Regras de pesquisa não ativas) (Possível) (Possível) (Possível) (impossívell 
Lack o f contrai over variables Diff~eult Possible Possible Possible 
(ausência de controle sobre as variáveis) (Difícil) (Possível) (Possível) (Possível) 

Fonte: Corrêa 1994- p 116. 

Portanto, segundo Corrêa (1994) e Yin (2001) conclui-se que a aplicabilidade do 

estudo de caso é correta, juntamente com a adoção da abordagem qualitativa para pesquisa 

e análise de ambientes de manufatura. 
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5.4.2 O Processo 

Na primeira parte desta dissertação serão feitas as revisões e levantamentos 

bibliográficos pertinentes assim como a apresentação de sínteses dos principais e relevantes 

tópicos sobre o tema proposto. 

Esta dissertação não tem como objetivo fazer análises do cenário 

automobilístico mundial e nacional, mas para a execução deste trabalho é de vital 

importância que se tenha uma referencia, portanto a partir das bibliografias levantadas será 

apresentado um cenário, resultado das pesquisas da PriceWaterHouseCoopers, IMVP, AT 

Kearny, McKinsey, a partir do qual se processará o desenvolvimento desta dissertação. 

Na etapa seguinte será feita uma descrição completa do caso, para que o leitor 

tenha uma interação profunda com o caso em questão. 

A partir da descrição do caso, de modo a levantarmos a primeira informação 

relevante, será feita uma pesquisa exploratória qualitativa, definida como pesquisa 1, de 

modo a termos conhecimento de como algumas das maiores montadoras do mundo, que 

operam no Brasil, relacionam-se com as ferramentarias. O objetivo desta pesquisa é tentar 

identificar o nível de verticalização ou horizontalização. Esta pesquisa se dará com 

profissionais da área de manufatura com os quais o autor da dissertação tem acesso. 

O segundo passo será uma pesquisa exploratória ü:t<7:ma à GMB, especificamente 

na sua ferramentaria, com o objetivo de identificar as percepções de seu comando sobre a 

importância das prioridades competitivas levantadas na fundamentação teórica. 

O terceiro passo será uma outra pesquisa exploratória qualitativa definida como 

pesquisa 2, a ser realizada com executivos e/ou gerentes e/ou pessoas com poder de 

decisão e/ou formadoras de opinião que atuem nas áreas de manufatura de algumas 

montadoras instaladas no Brasil, a fim de identificar a percepção de cada uma com relação 

a importância das prioridades competitivas, e do desempenho da ferramentaria da GMB em 

relação à outros fornecedores de ferramentas. 

O quarto e último passo será a análise dos dados pesquisados e delinear algumas 

alternativas estratégicas possíveis para a ferramentaria da GMB na busca do futuro. 
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6 Caso GMB: A Ferramentaria 

Este item irá apresentar de maneira específica, sob a luz dos conceitos e cenários 

apresentados até o momento, o posicionamento da ferramentaria, hoje verticalizada pela 

General Motors do Brasil. 

6.1 Caracterização da General Motors Corporation 

A General Motors Corporation, é uma organização multinacional, com inúmeras 

subsidiárias distribuídas ao redor do mundo, que segundo Sloan (2001) e Hitt, Ireland e 

Hosksson (2000), liderou o mercado de automóveis, ditou regras, impôs estilos de vida, 

inovou processos gerencias e de negócios e obscureceu o domínio da produção em massa 

iniciado por Henry Ford no início do século XX. 

Ao longo dos anos, os mercados evoluíram e se globalizaram, a competição ficou 

acirrada e a própria General Motors mudou ao longo dos anos, portanto será apresentado 

nos itens a seguir, tópicos que permitirão a compreensão de forma global da organização, 

nos dias de hoje. 

6.1.1 Visão, Missão, Valores; Prioridades 

A General Motors é a maiOr indústria automobilística do mundo, com sede na 

cidade de Detroit, no estado de Michigan, nos Estados Unidos, com faturamento na faixa de 

US$ 180 bilhões e produção mundial de veículos de passageiros na ordem de 13 milhões de 

unidades (PriceWaterhouseCoopers 2001 e 2001b). Tem presença em todos os continentes 

do planeta sob a forma de subsidiárias próprias ou alianças estratégicas. 

Para análise posterior do alinhamento estratégico da General Motors com sua 

subsidiária GMB e sua ferramentaria, segue a declaração de visão, valores e prioridades a 

nível corporativo. Segundo Albretch (1995) estas declarações fluem através de toda 

organização energizando e guiando rumo ao alcance e concretização de seus objetivos. 
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Visão: "Ser líder mundial em produtos de transporte e serviços correlatos, 

conquistando o entusiasmo de clientes através da melhoria contínua, conseguida pela 

integridade, pelo trabalho em equipe e pela capacidade de inovar dos funcionários da 

GM." (www.gm.com). 

Valores da GM 

Custumer Enthusiasm; 

Continuous lmprovement; 

1ntegrity; 

Teamwork; 

lnnovation; 

Individual Respect & Responsibility 

- Entusiasmo do cliente 

-Melhoria contínua 

-Integridade 

- Trabalho em equipe 

-Inovação 

- Respeito e responsabilidade 

Prioridade de Negócios da GM 

lnnovative Products & Services; 

E_business leadership; 

Growth in Asia Pacific 

Excellent Business Result 

- Produtos e Serviços inovadores 

-Liderança no comércio eletrônico 

- Crescimento na Asía e pacífico 

- Excelentes resultados nos 

neaócíos 

Prioridades Culturais da GM 

Act as one Company 

Embrace stretch targets; 

Move with sense of Urgency; 

Enhance ou r product & custumer focus; 

Fonte: www.gm.com 

- Agir como uma companhia única 

- Abraçar objetivos elásticos 

- Mover com senso de urgência 

- Melhorar os produtos e se_rviços 

com foco no cliente 
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6.1.2 Estrutura Organizacional da GM Corporation 

A General Motors, em sua última reestruturação, concretizada no ano de 2000, 

reuniu as operações automotivas e colocou sua organização operando sob uma estrutura 

matricial, onde vice - presidentes da coluna são responsáveis 'pelos negócios dos 

continentes sob sua responsabilidade, enquanto que na linha matricial estão os vice -

presidentes dos processos globais, cada um dentro de sua área de atuação, a fim de suportar 

as necessidades da coluna organizacional. 

Figura 6.1.2.a Estrutura Organizacional Genérica do Grupo General Motors 

Outras Operações : (#) 
General Motors Corporation ... Delphi, Allison, Hughes, ... 

OnStar, XM Radio, Banco 
GM, 

~, 

General Motors Automotive Operations (Operações Automotivas) 

~ 
Processos Globais 

• Engenharia 
• Manufatura (# #) 
• Global Sourcing 

(**, ***) 
• Finanças 
• I.S.&S. 
• Powertrain (*, ***) 
• Qualidade 
• Planejamento 
• Comunicações 
• Jurídico 
• Relações 

Trabalhistas 
• Recursos Humanos 

+ 
~, 

América do 
Norte 

Buick 
Cadillac 

Chevrolet 
Geo 

GMC 
Hummer 
Pontiac 
Saturn 
Nummi 

,, 
América 
Latina, 
África e 
Oriente 
Médio 

Chevrolet 
Fiat 

AlfaRomeo 
GMB 

~, 

Europa 

GME 
Opel 

Vauxhall 
Bedford 

Saab 
Lotus 
Fiat 

Lancia 

(*)- "Powertrain"- Define o conjunto propulsor dos veículos (Motor e Transmissão), 
(**)- "Global Sourcing"- Se refere ao grupo responsável pela compras nacionais e 
internacionais, 

~, 

Ásia e 
Pacífico 

Suzuki 
Holden 
Maruti 
Isuzu 
Fuji 

Subaru 
TaChing 
Daewoo 

(***) - O grupo de powertrain juntamente com o grupo de "global sourcing" sofreu o "spin-off', 
em setembro de 2000, isto é tornou-se uma unidade independente, pertencente 50% a General 
Motors Corporation e 50% a Fiat spa. 
Fonte: PriceWaterHouseCoopers2001, 200la, 200Jb, 200lc, e www.gm.com. 



115 

( #) - A Corporação General Motors, até a presente data possui outros negócios, tais como: 

(i) Delphi: É uma empresa oriunda de um processo de "spin-off'' dentro do 

grupo GM, que é responsável pelo desenvolvimento, produção, 

comercialização independente de autopeças, desde peças simples até 

complexos sistemas de injeção de combustível; 

(ii) Allison: Empresa do grupo responsável pelo desenvolvimento de 

transmissões veiculares e de locomotivas; 

(iii) Hughes: Empresa do grupo responsável pela área de eletrônica embarcada 

veicular, aeroespacial, satélites e equipamentos de telecomunição. Hoje em 

processo de venda; 

(iv) Onstar: Empresa do grupo responsável pelo desenvolvimento e aplicação de 

tecnologia de informação embarcada; 

(v) XM Radio: Empresa do grupo responsável pelo desenvolvimento e aplicação 

de tecnologia de comuni,:::ação via satélite; 

(vi) Banco GM: Empresa do grupo responsável pelos financiamentos, seguros e 

outros serviços similares; 

(vii) Outros negócios; 

(# #) A vice-presidência de Manufatura é responsável pela coordenação, desenvolvimento 

de: (i) tecnologias, (ii) competências, (iii) recursos e da alocação harmoniosa de forma a 

compor os processos globais de manufatura. 

Abaixo desta vice-presidência estão ligadas todas as plantas de manufatura e uma 

divisão especial chamada de MFD ("Metal Fabricating Division") responsável pelos 

processos, projetos e desenvolvimentos de todos os ferramentais de componentes 

estampados para as marcas administradas pela General Motors nos Estados Unidos. 

A ferramentaria da GMB responde matricialmente (na linha) à vice-presidência de 

manufatura global e na coluna à vice-presidência regional da América Latina, África e 

Oriente Médio. 
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6.2 General Motors do Brasil- GMB 

A GMB é uma subsidiária da General Motors Corporation e têm 77 anos de história 

no Brasil, e apresenta o seguinte perfil sintetizado: 

6.2.1 Geral 

• Razão Social General Motors do Brasil Ltda . 

• Setor de Atuação Automóveis e peças 

• Ano de Fundação 1925 

• Cidade Sede São Caetano do Sul- SP 

• Controle Americano 

• Vendas em - F ev200 1 32119 automóveis 

• Faturamento -R$ 8 bilhões (200 1) 

• Total de Empregados 18.800 funcionários 

• Participação no Mercado Nacional : (1980)- 20%; (1990)- 25% ; (1999)- 27% 

6.2.2 Principais instalações 

De modo a fornecer uma visão da dimensão da GMB, segue abaixo suas 

principais instalações industriais: 

• São Caetano do Sul-SP: 

Produção de Carros de Passeio e Centro Tecnológico; 

• São José dos Campos-SP: 

Produção de Carros de Passeio e Utilitários - Pick Ups; 

• Indaiatuba-SP: 

Campo de Provas de Cruz Alta; 

• Sorocaba-SP: 

Centro de Distribuição de Partes e Peças; 

• São Paulo-SP: 

Banco GM, que inclui atividades de crédito, financiamento e "leasing'; 



• Mogi das Cruzes-SP: 

Fabricação de peças estampadas (carroceria) para o mercado de reposição; 

• Gravataí-RS: 

Produção de veículo passeio; 

• Córdoba e Rosário -Argentina: 

Produção de veículos de passeio e utilitários em conjunto com a montadora Japonesa 

Suzuki; 

G.2.3 Principais Produtos disponíveis no Brasil (*) 

Fonte: www.gm.com; e www.chevrolet.com.br 

(*) -Produtos disponíveis na época da confecção desta dissertação de mestrado Oulho/2002) 
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6.3 Ferramentaria 

Nesta seção será introduzido o conceito de negócios e organização de uma 

ferramentaria. 

6.3.1 Introdução - Definição 

Uma ferramentaria é uma unidade fabril, parte integrante da cadeia produtiva de 

manufatura de veículos que produz ferramenta! (*) para produção de peças estampadas, 

moldes para injeção de partes plásticas e dispositivos diversos (solda, inspeção, montagem, 

entre outros). (*) ver detalhes sobre o que é um feffamental no anexo 1 

Uma ferramentaria dependendo de suas competências e equipamentos que possui 

pode: projetar, construir, testar e deixar os ferramentais prontos para a produção. 

Existem montadoras de veículos que preferem, após a aprovação do ferramenta!, 

produzir internamente as peças estampadas, principalmente aquelas que são vitais e as de 

grande porte (cofre do motor, teto, pára-lama, portas, e outras), enquanto que outras 

preferem recebê-las prontas para serem utilizadas diretamente em sua linha de produção. 

Uma ferramentaria, em geral, segundo a matriz produto versus processo (Slack 

1993) situa-se na posição indicada na figura abaixo: 

Figura 6.3 .l.a Posicionamento da Ferramentaria na Matriz de Produto e Processo 

Matriz produto ~~.. • 
X processo 

Fonte: S/ack, N, Vantagem competitiva em manufatura (1993) e adaptado por Correa, H L., em 
Gestão de Operações - MBA2000. 
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As ferramentarias em geral, dentro da área de sua especialização, produzem famílias 

de ferramentas e/ou dispositivos para cada peça estampada ou injetada, portanto produzem 

baixos volumes de múltiplos produtos (ferramenta! de carroceria, moldes para plásticos, 

dispositivos de solda e inspeção). Há ferramentarias que além de produzirem os 

ferramentais, fornecem as peças já acabadas, entregando-as diretamente nas linhas de 

montagem das montadoras, portanto podem ainda ser caracterizadas por produção em linha 

de grandes volumes, mas de poucos produtos. Portanto, pela matriz produto versus 

processo de Slack ( 1993 ), pode-se identificar claramente os posicionamentos possíveis de 

uma ferramentaria: 

1 - Orientado por Processo: pode ser um "job shop" ou oficina especializada que 

produz um único exemplar de várias ferramentas, com uma ou outra duplicação do 

mesmo ferramenta!, quando por estratégia da empresa o veículo for produzido em 

outro país. Como um veículo, como já dito, é composto por dezenas de peças 

estampadas, várias dezenas de ferramentais serão necessárias, portanto podemos 

definir este posicionamento da ferramentaria como sendo um "job shop" ou uma 

oficina, que produz poucas unidades de ferramenta! de uma grande variedade de 

peças a serem estampadas. 

2 - Orientado por Produto: como existem empresas que preferem receber as peças já 

acabadas (estampadas), existem ferramentarias que além de desenvolver os 

ferramentais produzem altos volume destas peças e alimentam diretamente as 

linhas de montagem, portanto neste caso pode-se posicionar este tipo de 

ferramentaria como sendo uma empresa que possua produção em linha de poucos 

produtos e altos volumes. 

6.3.2 Ambiente Operacional das Ferramentarias 

Segundo Slack (1993), para uma eficiente gestão das operações, as duas estruturas 

funcionais de uma ferramentaria, explicitadas no item anterior não devem co-existir: pela 

dificuldade da gestão das pessoas, tecnologia e do próprio negócio, principalmente no que 

diz respeito à alocação de recursos escassos, altos investimentos na obtenção, manutenção e 
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atualização de equipamentos, falta de foco operacional, conflito e divergências das 

atividades e das competências necessárias. 

De forma geral, toda definição sobre o produto são originadas pelas Engenharias de 

Produto e de Manufatura, a partir de informações de mercado, e concretizadas através de 

engenharia simultânea, utilizando-se de DFM ("Design for Manufacturing" ou Projeto para 

Manufaturabilidade) e DFA ("Designfor Assembly" ou Projeto para Montagem), CAD 3D 

("Computer Aided Design" - Desenho auxiliado por computador - com modeladores 

sólidos tri-dimensionais), CAE ("Compute r Aided Engineering' - Engenharia auxiliada por 

Computador - Simulações de fenômenos de engenharia e manufatura). Após toda 

definição e projeto, m1c1a-se a fase de construção dos ferramentais, por alguma 

ferramentaria interna ou terceirizada, que darão origem as ferramentas de cada peça 

individual, que após aprovação serão enviadas para o início de produção. 

A figura abaixo esclarece o fluxo das informações da montadora para as 

ferramentarias;. 

Figura 6.3.2.a Fluxo genérico de desenvolvimento de ferramenta! para peças estampadas 

I I 
Montadora de Veículos j ~ I 

I 
Informações e Especificações F erramental ou (3) 

Técnicas (1) peças acabadas 

I .. I Ferramentaria ..... , 
(2) 

(1) - As especificações técnicas e todas as informações sobre o estado final das peças são 

transmitidas aos fornecedores, via arquivos eletrônicos ou dados matemáticos gerados 

pelos CAD, assim como todos os detalhes do processo e equipamentos nas quais a peça 

deverá ser produzida, assim como a velocidade de produção e a sua durabilidade, 

(2) - A ferramentaria em posse das informações tem de ter competências específicas ou 

mesmo terceirizadas, para converter estas informações em uma ferramenta capaz de 

atender aos requisitos exigidos. Esta conversão envolve uma série de atividades de alto 

grau de complexidade e uso intensivo de recursos imobilizados, que devem ser 

executadas em seqüência lógica e de forma sincronizada, 
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(3)- Uma vez atendida as especificações e requisitos do cliente, uma ferramenta está em 

condições de produção. Nesta fase dependendo da montadora, algumas preferem 

receber as ferramentas prontas e se responsabilizam pela produção das peças em sua 

linha de prensas. Existem outras montadoras que preferem receber peças já acabadas 

diretamente em sua linha de montagem, neste caso, a ferramentaria deverá otimizar o 

uso de seus recursos de forma enxuta, conforme apresentado por Womack, Jones e 

Roos, (1992) em sua obra" A máquina que mudou o mundo"; 

As atividades desenvolvidas por uma ferramentaria, descritas em (2) acima, vêem 

sofrendo pressões constantes para que se reduza o seu ciclo produtivo total, portanto 

empresas estão constantemente em busca de inovações que propiciem esta aceleração e se 

adeqüem as necessidades de seus clientes que estão em acirrada competição. 

Esta busca incessante por redução do ciclo gerou e continua gerando · grande 

demanda de empresas de pesquisa e desenvolvimento no sentido de proverem soluções 

gerais e customizadas às necessidades específicas, o que resultou em proliferação de 

empresas de "softwares" (programas de computadores) de engenharia que focam a 

aceleração dos processos através da simulação computadorizada de fenômenos físicos que 

permitem a visualização antecipada dos problemas e elaboração da solução dos mesmos, na 

fase de concepção do produto e processos. 

A incorporação de inovações como fonte de vantagem competitiva e agregação de 

valor, têm tornado a gestão dos negócios, das atividades, dos recursos e competências de 

uma ferramentaria cada vez mais complexa com retornos cada vez mais duvidosos, devido 

a competitividade e comoditização do produto final. Dentro deste ambiente, algumas 

divergências estratégicas têm sido observadas entre as montadoras no que diz respeito a 

importância em manter uma ferramentaria verticalizada ou terceirizada, integralmente ou 

parcialmente. 
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Para melhor elucidação do ambiente operacional apresentado no item anterior, 

segue a seguir um fluxo esquemático e genérico de informações e atividades de uma 

ferramentaria. 

Figura 6.3.3.a Detalhamento genérico das fases do desenvolvimento de ferramenta} para 

peças estampadas (inclui a ferramentaria da GMB) 

Montadora de veículos 

r---------------- .A ~ 

· ~ I Proj_eto (a) I F L!_ 3 

E 
Modelagem ( b) R 

Criação do Modelo de Isopor R 
+ A 

I Fundição (c) I M 
E 

~,. N 
I Usinagem 2D ( d) T 

~ A 
Montagem e R 

Usinagem 3D (e) I 

~ 0A I 

I "Tryout" (f) I 
I I 

.._---------------_I 
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[2J Especificações técnicas e condições de contornos referentes a produtos e processos 

(manufatura, prazos, custos, qualidade), em forma de arquivos eletrônicos ou papel, 

0 Conversão das informações e requisitos em ferramenta} de carroceria, como segue: 

(a) -Projeto: É composto por atividades de elaboração de projetos mecânicos, isto 

é, conversão de informação em ferramenta fisica capaz de conformar uma chapa 

metálica lisa e reta em peças de carroceria de um veículo, (ver detalhes no anexo 

1). Esta etapa pode ser executada em CAD ou em papel, 

(b) -Modelagem- Criação do modelo de isopor: Nesta etapa, o projeto de cada 

ferramenta, componente a componente que o compõe, são reproduzidos em 

isopor, e esta atividade pode ser de duas maneiras: 

(bl) - Se o projeto for executado em CAD, pode se utilizar o CAM para 

elaboração do programa de usinagem que alimentará uma máquina CNC 

adequada a cada operação; 

(b2)- Se o projeto for executado em papel, a reprodução em isopor, será feita 

de forma artesanal; 

(c) -Fundição: Esta atividade consiste em utilizar cada componente reproduzido 

em isopor, para gerar o molde de fundição, ouJe o ferro fundido será vazado, 

cujo calor derreterá o isopor dando origem aos componentes da ferramenta, 

(d) - Usinagem 2D (2D significa: 2 dimensões): É fundamentalmente constituído 

da atividade de utilização de máquinas para a usinagem das áreas planas de cada 

componente, áreas estas que serão as superfícies de contato com outros 

componentes, 

(e) -Montagem e Usinagem 3D (3D significa : 3 dimensões) : Nesta fase, os 

componentes fundidos, já com suas faces planas usinadas, são submetidas a 

usinagem através de máquinas complexas que darão forma final aos 

componentes. Necessariamente, a usinagem deverá ocorrer por intermédio de 

máquinas CNC com programas gerados por intermédio de CAM, devido a 

complexidade das formas geométricas a serem reproduzidas e pela apertada 
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tolerância de montagem exigidas por requisitos de qualidade e funcionalidade, 

dos componentes. 

UJ - "Tryout" : Esta etapa inclui todas as atividades de ajustes funcionais das 

ferramentas, já montado em prensas que reproduzam todos os efeitos das 

prensas de produção, de modo a deixar cada ferramenta pronta para o início de 

produção, Após liberação das ferramentas pela ferramentaria em suas prensas, 

cada uma delas, serão inspecionadas e aprovadas pelo cliente nas linhas reais de 

sua produção, 

0 Caso 1: A Montadora que produzirá as peças estampadas em suas linhas farão a 

aprovação de cada ferramenta nas linhas designada para cada peça; 

Caso 2: A Montadora que receberá as peças diretamente em suas linhas fará a 

aprovação de cada ferramenta nas linhas de prensas do fornecedor; 

6.3.4 Detalhamento genérico da organização e do fluxo de informações e 
atividades da ferramentaria GMB 

A ferramentaria da GMB é uma unidade fabril, parte integrante da cadeia produtiva 

dos veículos, que produz ferramenta! para produção de peças estampadas, moldes para 

injeção de peças pllisticas e dispositivos diversos, tais como de solda e de inspeção de 

peças estampadas. 

A ferramentaria GMB projeta, constrói e deixa os ferramentais em condições de 

produção contínua. O fornecimento é feito com prioridade para a produção dos veículos do 

seu cliente interno a GMB. O excedente de sua capacidade pode ser preenchido com 

projeto e construção de ferramenta! para outras unidades do grupo GM e/ou outros clientes 

tais como Mercedes-Benz, Fiat e outros. 

Para a execução de suas atribuições conta com aproximadamente 900 funcionários 

G an. 2002) e está organizado segundo uma estrutura "U'' vertical (ver item 3. 1. 1 ), conforme 

apresentado no esquema abaixo: 
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Figura 6.3.4.a Esquema do posicionamento organizacional da ferramentaria da G:MB 

CEO I 
_t 

···········································• 

,, ,, 
Vice Presidência de Vice Presidência de 

Operaç?es da América Processos Globais 
latina, Africa e Oriente 

médio 

............................................. ........................................................... , .. 
Presidente 

GMB 
,r 

Vice Presidência de 
__.. Manufatura da América ........................................ ... latina, África e Oriente 

médio 

....................................................... ................................................................... 

, .. 
Diretoria de 

Engenharia de 
Manufatura - GMB 

~-················································ .......................................................... 

, .. 
Diretor de Ferramentaria-

GMB 

~, 

• • ~, -• 
I Administração Dispositivos e Engenharia Manufatura síncrona I -30 oessoas Moldes -90 oessoas --640 oessoas 

-140 pessoas 

I Projeto Ferramental Estampados ~ Construção e ._ 
"trvout" 

I Projeto Ferramental Moldes ~ Modelagem r-
I Projeto Ferramental Dispositivos ~ Programação CNC r-
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Atualmente a ferramentaria da GMB, segundo a matriz produto e processo de Slack 

(1993) situa-se na posição indicada na figura abaixo: 

Figura 6.3.4.b Posicionamento Ferramentaria (GMB), na matriz produto versus processo 

de Slack 

Matriz produto 
X processo 

Fonte: Slack. N, Vantagem competitiva em manufatura (1993) e 
adaptado por Corrêa. H. L.. em Gestão de Operações- MBA2000. 

A ferramentaria da General Motors do Brasil, pode ser posicionada em duas áreas, 

onde ambas são caracterizadas por sua orientação para processos. 

Quando considerada somente uma das atividades, a de maior demanda (projeto e 

construção de ferramenta} para estampagem de peças de aço), a ferramentaria se situaria 

como sendo um "job shop" produzindo baixos volumes de alta variedade de peças, uma vez 

que um veículo é composto por dezenas de peças estampadas. 

Quando a ferramentaria for analisada de forma geral, uma vez que é responsável 

pela execução de projetos e construção de: (i) ferramenta} de peças estampadas, (ii) moldes 

para injeção de plásticos, (iii) dispositivos de inspeção de peças plásticas e estampadas, (iv) 

dispositivos de inspeção de montagens de peças, (iv) dispositivos de inspeção de conjuntos 

montados, (v) dispositivos de solda; ela pode ser identificada como sendo um "batch job" 

produzindo baixos volumes de múltiplos produtos. 
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A figura abaixo apresenta de forma genérica, que a GMB mantêm a sua 

ferramentaria verticalizada, com busca de fornecedores externos apenas quando sua 

capacidade interna esteja esgotada. 

Figura 6.3.4.c Fluxo de Informações e atividades gerais da ferramentaria GMB 

GMB 
(1) 

(la) 

·······················~··························~ 
. 

Proieto (a) . : (2a) 
L--.--'.1----r-------' - - - : -- - .... . . 

w ~ ~~ 
.--------~...z.r _______ ,. ...... L . - . - . -

"""~~~~: 
Modelagem ( b) : . 

Criação do Modelo de lsopor : . 
: (3a) 

(3) L- - - - +- -- - • 
~.. : .------L------.-. - . :- . - . - . -

I Fundição (c) I ~ (Jb) 

L : (4a) 
(4) - - - +- --- • 

(7a) ~.. : 
: (4b) 

t-t~~-........ ., Usinagem 2D ( d) .- · - · - · -
.... : (Sa) 

(5) • .__ - - - T -~ - • 
"'-P-----1 ... ~ Montagem e ~.L._ . ~b~ _ 

(7b) .... Usinagem 3D (e) ~ 
L : (6a) 

(6) --- ,.:_ -~- ...... ~, : ..... . 
Tryout (f) • . ~ . _ . ~b ~ _ I . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fonte: entrevistas da pesquisa 2; 

Fornecedores 

Externos 

de 

Serviços 

A figura 6.3.4.a, apresentada acima, mostra que, até o momento da execução desta 

dissertação, as atividades correlatas com a ferramentaria são consideradas "core business" 
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da empresa, de forma que a empresa mantém um efetivo de pessoas e investimentos 

constantes na manutenção e atualização de ativos tecnológicos, assim como da atualização 

das competências de seu efetivo. 

Segue a seguir as explicações das atividades envolvidas: 

1 - As atividades de desenvolvimento dos ferramentais, são internas e exclusivas da 

ferramentaria da GMB. Somente em caso da ctpacidade interna estar esgota, o excedente é 

enviada para fontes externas. 

As especificações técnicas são enviadas vta CAD (modelos geométricos 

tridimensionais) para a especificação dos processos produtivos e da execução do projeto. 

la - Quando da capacidade interna da ferramentaria GMB estiver esgotada, há uma 

concorrência internacional para escolha dos fornecedores. 

As especificações técnicas são enviadas via arquivos eletrônicos. 

2- O projeto é executado totalmente em CAD (modelamento tridimensional), e uma 

vez encerrado o projeto, o mesmo é transmitido eletronicamente, para que se inicie a 

preparação e usinagem dos modelos de isopor em máquinas CNC, com a finalidade de 

gerar o modelo para a fundição. 

2a - Caso o projeto esteja com sua carga de trabalho esgotada, os projetos adicionais são 

enviadas à fontes externas via CAD se o mesmo tiver esta tecnologia ou em forma de papel, 

caso não a tenha. 

2b- Quando o fornecedor tiver terminado o projeto, se for feito em CAD, o 

desenvolvimento dos modelos de isopor podem ser feitos internamente na GMB, se a carga 

de trabalho não estiver esgotada, caso contrário é enviado a algum fornecedor externo a 

responsabilidade para tal atividade, seja para executar o desenvolvimento em máquinas 

CNC ou de forma artesanal. 



129 

Caso o fornecedor não possuir tecnologia CAD, após término do projeto, 

necessariamente o desenvolvimento dos modelos de isopor, são passados a outros 

fornecedores externos. 

3 - Após o término do modelo de isopor, o mesmo é enviado a fundição interna da 

GMB para que seja feita a fundição dos componentes. 

3a - Caso a fundição interna não tenha carga disponível, os modelos são enviados a 

algum fornecedor externo credenciado. 

3b - Caso haja disponibilidade de carga na fundição, os modelos de isopor gerados por 

fontes externas podem ser fundidos internamente. 

4 - Após o término da fundição, o mesmo é enviado para que se faça as usinagens 2D 

(planas), em determinadas superficies dos fundidos, etapa inicial da montagem dos 

ferramentais. 

4a - Caso as máquinas de usinagem interna não tenham carga disponível, os fundidos 

são enviados a algum fornecedor externo credenciado para a execução das usinagens. 

4b- Caso haja disponibilidade de carga de máquinas para a usinagem 2D, os fundidos de 

fontes externas podem ser usinados internamente. 

5- Após o término da usinagem 2D,é iniciado o processo de montagem e da usinagem 

3D (em 3 dimensões) em máquinas especiais, para dar forma final da peça nos fundidos . 

5a- Todas as peças de grande porte são usinados (3D) e montados internamente, devido 

a especificidade das máquinas e da mão de obra. Caso a carga de máquina esteja esgotada, 

fundidos de peças pequenas são enviados a algum fornecedor externo credenciado. 
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5b - Caso haja disponibilidade de carga de máquinas, os fundidos após usinagem 2D 

executada por algum fornecedor retoma para que a usinagem 3D seja feita internamente. 

6- Após tém1ino das usinagens 3D e da montagem final, cada ferramenta é enviada 

para que sejam feitas o "tryout", uma a uma. 

Nesta etapa são feitos os ajustes necessários para que o bom funcionamento de cada 

ferramenta seja garantido e que possa conformar uma peça a partir de uma chapa metálica 

reta, dentro dos requisitos de qualidade solicitados. 

Todas as ferramentas de grande porte, isto é, que estampem peças de grande 

dimensão, tais como laterais, teto, cofre, portas e tampa de porta malas, são ajustadas e 

testadas internamente na Gl\18, devido a especificidade das prensas necessárias para seu 

teste. 

6a- Caso não haja carga de máquina (prensas) suficiente para os ajustes e teste das 

ferramentas, e se forem de pequenas dimensões e não requeiram grande especificidade, 

estas são enviadas a algum fornecedor de serviços externos para a execução do mesmo. 

6b- Caso haja disponibilidade de carga de prensa, os ferramentais que forem montados e 

construídos por fonte externa , podem ser absorvidos internamente. 

7a- O projeto envia informações para que seja possível a preparação da máquina para 

usinagem das superficies planas dos blocos fundidos a partir dos modelos de isopor, as 

quais servem de referência para a usinagem 3D, onde é dada a forma final da peça a ser 

estampada, e para a montagem de todos os componentes; 

7b- O projeto envia informações para que seja possível a preparação das máquinas de 

usinagem CNC (Controle Numérico Computadorizado), isto é, seja confeccionado o 

programa que controla e executa todos os movimentos da máquina de usinagens 3D, para 

que seja dada a forma final da peça ser estampada no bloco fundido; 
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6.3.5 A relação Operacional entre algumas Montadoras e as Ferramentarias 
(Pesquisa 1) 

Com a finalidade de verificar a relação existente entre algumas montadoras, 

instaladas no Brasil, e as ferramentarias, de forma a identificar a existência de alguma 

tendência ou caracteristicas estratégicas, foi . conduzida uma pesquisa exploratória 

qualitativa e informal, baseada em entrevistas, via correio eletrônico, telefonemas e 

contatos pessoais, realizadas pelo autor com pessoas de áreas operacionais de médio 

escalão (supervisão e coordenação) das áreas que têm relação direta com o trabalho da 

ferramentaria, os quais tem conhecimento e acesso. 

A pesquisa revelou o seguinte cenário: 

Para melhor sintetização da pesquisa, será utilizado um recurso gráfico, apresentado 

a seguir: 

Será utilizada também a seguinte nomenclatura: 

FE i - F erramentaria Externa, Autônoma e sem vínculo com a montadora, com "i" 

variando de 1 a "n" que deve ser entendido como sendo o número de F erramentarias 

com as quais mantêm relação de fornecimento. 

FE v- Ferramentaria externa com vínculo contratual com a montadora, 

FE c - F erramentaria externa com controle acionário da montadora, 

FI- Ferramentaria Interna, 

CTM- "Core team" de manufatura - equipes de competência em manufatura, que 

atuam junto à outros departamentos em engenharia simultânea. 

6.3.5.1 Montadora 1 
Figura 6.3.5.1.a Esquema da cadeia de abastecimento dos 

~rNóda 
i cadeia de 

rornecimento 

ferramentais da montadora 1 

Concessionárias Qientes 

Fonte: Pesquisa 1 
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A Montadora 1 , uma montadora americana, inclusive a sua subsidiária brasileira, 

não mantêm oficialmente nenhuma ferramentaria interna. 

Existe um "core team" de manufatura, especializado em manufaturabilidade de 

componentes estampados e que participam dos grupos de engenharia simultânea. 

O projeto e a construção das ferramentas são compradas de fontes externas por 

intermédio de concorrências internacionais. 

A Montadora 1 mantêm linhas de prensas em suas plantas, somente para a produção 

das peças estampadas, pois consideram a sua produção importante, logo recebem das 

ferramentarias somente as ferramentas já aprovadas para a produção. 

6.3.5.2 Montadora 2 

Fornecedores~ 

Esquema da cadeia d·~ abastecimento dos 
ferramentais da montadora 2 

dos ~ • Concessionárias Qientes 
fornecedores~!~ 1 

~ FE 11 
I ___. 
I 
I 
I 

l cadeia de 
I 

. lfornecimento 
:Fonte: Pesquisa ( 

A Montadora 2, montadora européia, possui o controle acionário de uma 

ferramentaria originado de um processo de terceirização, que supre suas necessidades até o 

limite de sua capacidade produtiva. A demanda que exceder a sua capacidade é 

subcontratada de terceiros, e contratadas a partir de concorrências internacionais. 

Existe um "core team" de manufatura, especializado em manufaturabilidade de 

componentes estampados e que participam dos grupos de engenharia simultânea. 

As subsidiárias desta montadora possuem autonomia para comprar o projeto e a 

construção das ferramentas de fontes externas, mas as peças são produzidas internamente 

ou por empresas sob controle da montadora. 



6.3.5.3 Montadora 3 

Fornecedores 
dos 

fornecedores 

rNóda 
cadeia de 

[fornecimento 

Fonte: Pesquisa 1 

Esquema da cadeia de abastecimento dos 
ferramentais da montadora 3 
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A Montadora 3, européia, não mantêm oficialmente uma ferramentaria interna, mas 

possui vínculo e contratos de longo prazo com determinada ferramentaria externa. 

Existe um "core team" de manufatura, especializado em manufaturabilidade de 

componentes estampados e que participam dos grupos de engenharia simultânea. 

O projeto e a construção das ferramentas são compradas de fontes externas ou 

daquela com a qual mantêm vínculo, e a,s peças são produzidas por empresas vinculadas. 

6.3.5.4 Montadora 4 

Fornecedores 
dos 

fornecedores 

Figura 6.3.5.2.a Esquema da cadeia de abastecimento dos 

rNóda 
cadeia de 

· ferramentais da montadora 2 

[fornecimento 

Fonte: Pesquisa 1 

A Montadora 4, européia, mantêm oficialmente ferramentarias internas, que 

centralizam e coordenam todo o projeto e construção das ferramentas. 
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Existe um "core team" pertencente a ferramentaria I manufatura, especializado em 

manufaturabilidade de componentes estampados e que participam dos grupos de engenharia 

simultânea. 

Caso o volume de trabalho exceda a capacidade produtiva interna, esta encaminha a 

ferramentarias externas. 

6.3.4.5 General Motors do Brasil 
Figura 6.3.5.2.a Esquema da cadeia de abastecimento dos 

Fornecedores 
dos 

fornecedores 

rNóda 
cadeia de 

fornecimento 

Fonte: Pesquisa 1 

ferramentais da GMB 

Clientes 

A General Motors mantêm oficialmente ferramentarias internas em todas suas 

subsidiárias, que coordenam e centralizam todo o projeto e construção das ferramentas. 

Existe um "core team" pertencente, especializado em manufaturabilidade de 

componentes estampados e que participam dos grupos de engenharia simultânea. 

Caso o volume de trabalho exceda a capacidade produtiva interna, esta encaminha à 

ferramentarias externas sob concorrência internacional ou nacional dependendo do 

montante do contrato. 

Portanto a subsidiária brasileira da General Motors, a GMB, possui sua própria 

ferramentaria para projetar e construir ferramentas. 
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6.3.4.6 Resumo da Pesquisa 1 

A tabela a seguir sintetiza os resultados desta pesquisa: 

Tabela: 6.3.4.6.a Resultados da pesquisa 1 

Ferramentaria 
Participação Vínculo 

Produção de Operação 

(i) Acionária 
(iii) 

peças interna 
(ii) estampadas (iv) (v) 

Montadora] Terceirização Não Nenhum/ (a) Interna Core team 
Completa Concorrência interno 

Montadora2 Terceirização Sim Extra capacidade~ (b) Interna e externa Core team 
Completa Concorrência interno 

Montadora3 Terceirização Não Contratos de longo (c) Interna e externa Core team 
Parcial prazo com fomecedores interno 

Montadora4 Totalmente ---------------- Extra capacidade~ (d) Interna e pouco 
Verticalizado Concorrência externa 

General Motors Totalmente --------------··- Extra capacidade~ (d) I Interna e pouco 
Verticalizado Concorrência I externa 

(1) Smtettza a condtção das ferramentanas nas montadoras, a nível mundtal; 

Encontram-se montadoras que terceirizam totalmente, enquanto que outras 

terceirizaram parcialmente ou mantêm verticalizado toda a estrutura internamente. 

(ii) Explícita a relação existente entre a montadora e a ferramentaria, isto é, apresenta 

como se sucedeu o processo de terceirização, quando houver. 

Quando não houver participação acionária, quer dizer que todos os serviços foram 

terceirizados, e não há participação nenhuma da montadora nas decisões da empresa 

terceirizada. 

Quando houver participação acionária, quer dizer que foram vendidos parte dos 

ativos referentes aos serviços de ferramentaria, e há participação da montadora nas 

decisões da empresa terceirizada. 

(iii) Apresenta a relação existente entre a montadora e a empresa que absorveu ou surgiu 

da terceirização da ferramentaria. 

(a) A não existência de vínculo, significa que na necessidade de ferramentais 

novos não há privilégio desta em relação a outras para obter os contratos. 

(b) Há o vínculo acionário, logo a prioridade da obtenção dos serviços é desta 

empresa, e caso haja excesso de demanda o excedente será submetido a 

concorrência internacional. 
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(c) Há o vínculo contratual de longo prazo, logo a prioridade da obtenção dos 

serviços é desta empresa, e caso haja excesso de demanda o excedente será 

submetido a concorrência internacional. 

(d) Todos os serviços referentes ao desenvolvimento de novos ferramentais são 

de prioridade exclusiva de sua empresa, e somente a demanda excedente será 

submetido a concorrência internacional. 

(iv) A produção de peças estampadas, em alguns casos é considerada estratégica, logo a 

montadora possui linhas de produção (prensas) especial que permitem a produção 

das peças utilizando-se das ferramentas construídas por terceiros ou por sua própria 

ferramentaria. 

Em alguns casos, devido a necessidade de investimentos altos em equipamentos 

especiais de alta especificidade, montadoras assumem as produção de peças 

maiores, enquanto terceirizam a produção de peças de pequeno porte. 

Em alguns casos, tanto a construção das ferramentas como a produção é feita pela 

mesma ferramentaria, por outro lado existem casos onde a construção de 

ferramentas é desenvolvida por um, mas as peças são produzidos por outra empresa, 

não necessariamente a montadora. 

(v) Operação Interna significa, como se interagem os construtores das ferramentas e a 

montadora, durante o projeto e definição dos processos de manufaturabilidade de 

um novo veículo. 

Nos casos onde as ferramentarias foram terceirizadas, as montadoras mantêm 

internamente um "core team" de competência em processos de manufaturabilidade, 

de modo que eles participam das atividades de engenharia simultânea. 

Não há convergência, até o momento, entre as estratégias adotadas pelas 

montadoras, pois umas preferem manter integrado a sua estrutura enquanto outros preferem 

terceirizá-los, ou mantendo vínculos acionários ou ainda sem vínculo nenhum. 
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7 Anãlise do caso: Posicionamento Atual da Ferramentaria da GMB 

Neste item, será desenvolvido um "mapa" onde será identificado o posicionamento 

atual da ferramentaria como uma fornecedora interna ( verticalizada) de produtos e serviços, 

sob a luz dos cenários do setor automobilístico mundial e brasileiro, assim como da 

definição dos seus negócios e atividades. 

7.1 Caracterização do cenãrio atual - síntese (ver detalhes item 4) 

O cenário no qual está inserido a ferramentaria da GMB, é uma conseqüência da 

estratégia corporativa adotada. 

Neste item será feita uma síntese do cenário, detalhado no item 4 desta dissertação: 

~ O Grupo GM possui hoje 24 "brands" (marcas) e um total de 36 plataformas espalhadas 

ao redor do mundo, que somaram em 2000 um volume de vendas de 13 milhões de 

unidades, e através de sua estratégia corporativa pretende atingir a marca de 15 milhões 

de unidades em 2008 através de economia de escala; 

~ PriceWaterHouseCoopers, IMVP, McKinsey e Ernest Young convergem para as 

seguintes oportunidades de crescimento de negócios : 

~ Alto potencial-Ásia e Pacífico- É preciso desenvolver mercado; 

~ Médio potencial - América Latina e Europa Oriental - É preciso manter posição; 

~ Baixo Potencial - América do Norte, Europa Ocidental - Manter; 

~ Existem pressões da sociedade pela preservação do meio ambiente o que pressiona as 

indústrias a desenvolverem propulsores veiculares menos poluentes, mais eficientes e a 

utilizarem fontes alternativas de energia; 

~ A ameaça de produtos substitutos (Skycar-www.moller.com) ao veículo terrestre 

começa ganhar presença no cenário internacional principalmente devido ao aumento 

populacional e da exaustão do sistema viário de superficie existente; 

~ Estratégia para atingir as previsões de vendas e aproveitamento das . novas 

oportunidades se dará através de fusões, aquisições e alianças estratégicas objetivando 

atingir economias de escala e escopo, além da redução e padronização de suas 

plataformas veiculares; 
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~ A estratégia de ecoQ.omia de escala traz a tona às redundâncias operacionais em todos 

os níveis da administração até a produção, e aumentando a ociosidade cada vez mais; 

~ O Grupo GM vêm redefinindo suas competências centrais há algum tempo, 

promovendo o desligamento e transformando as em unidades independentes e 

autônomos tais como: 

• 

• 

• 

(i) Delphi (empresa de autopeças): Durante muito tempo julgava-se que fazer 

internamente era fazer melhor, e a General Motors assim como a indústria 

automobilística desenvolveu internamente competências e capacidades para que 

todas as suas necessidades fossem atendidas, mas na última reestruturação pela 

qual passou, a GM redefiniu e concentrou suas operações no desenvolvimento 

de veículos; 

(ii) Powertrain (motores e transmissão): assim como o item anterior, e 

principalmente devido a necessidade de grandes investimentos e constantes 

desenvolvimentos e incorporação de inovações nos motores e transmissão, a 

GM promoveu aquisições e alianças estratégicas com empresas de competência 

reconhecido neste segmento o que resultou em uma empresa especializada em 

motores e transmissões que tem como objetivo suprir todas as necessidades do 

grupo; 

(iii) Compras: Com a consolidação dos processos de aquisições e alianças 

estratégicas promovidas pela General Motors, identificou-se uma grande 

possibilidade de ganhos sensíveis (redução dos custos) devido ao aumento do 

poder de barganha sobre os fornecedores conquistado com escala de compra de 

componentes alcançada, e esta vantagem foi transformada em unidade 

independente e centraliza as funções de procura e compra para o grupo GM; 

• (iv) EDS (Eletronic Data System): A EDS foi incorporada pela GM na fase em 

que as tecnologias de informação começavam a assumir papel importante dentro 

das organizações e conforme a hélice dupla de Fine (1999) havia pressões para 

que se tornasse vertical estas competências internamente e esta situação durou 

até a reestruturação de 1998, onde foi considerada uma atividade de suporte e 

não mais uma competência central, logo foi horizontalizada; 
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(v) Hughes (Eletrônica embarcada): Semelhante ao que aconteceu com a EDS, 

a Hughes foi incorporada a GM devido a importância crescente da eletrônica 

embarcada nos veículos, mas atualmente está em processo de venda; 

• (vi) Outras; 

);> Pesquisas têm apontado a comoditização dos automóveü·., onde os valores agregados e a 

qualidade percebida estão cada mais convergentes e o retomo marginal cada vez menor; 

);> Existem grandes frentes de pesquisas e de modelos, nos quais os clientes têm sido 

colocados cada vez mais no centro das es .. ratégias corporativas, o que tem provocado 

conflitos operacionais e alteração da ordem das prioridades competitivas; 

);> Clientes estão cada vez mais expostos à produtos de montadoras diferentes (17 

montadoras diferentes no Brasil), mas muito semelhantes entre si. A fim de buscar uma 

diferenciação, as empresas tem sentido a necessidade de aumentar a velocidade das 

alterações e renovação dos produtos, o que tem exigido da manufatura novas posturas 

como aumento da flexibilidade, alta produtividade, ciclos cada vez menores, custos 

reduzidos, entre outros fatores; 

. );> A manufatura dentro do novo cenário competitivo está se tornando um risco cada vez 

maior para os novos modelos de negócios do setor automotivo, devido a sua grande 

inércia, imobilidade, inflexibilidade e grande custo financeiro; 

);> Existem novos modelos de manufaturas que estão em operação no país, são eles: 

(i) Modelo modular de Resende da Volkswagen: Este modelo apresenta uma linha 

de montagem de caminhões sob responsabilidade total dos principais 

fornecedores, que ocupam a mesma área fabril. Estes fornecedores 

desenvolvem seus módulos e os montam na própria linha de montagem. 

A montadora assume as responsabilidades de desenvolvimento do produto, 

administração e sua distribuição, ficando para os fornecedores o 

desenvolvimento e homologação dos módulos, e a administração dos nós 

posteriores da cadeia de abastecimento. 

Neste modelo os serviços relativos à fabricação das carrocerias do veículo são 

de responsabilidade do fornecedor principal do módulo que através de 

concorrência internacional desenvolve os sub fornecedores dos ferramentais. 
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(ii) Modelo semi-modular de Gravataí da General Motors do Brasil: Neste modelo 

os principais fornecedores ocupam a mesma área fabril, são responsáveis pelo 

desenvolvimento de seus módulos, e dos nós posteriores da cadeia de 

abastecimento, mas a linha de montagem é de responsabilidade da montadora, 

isto é, os módulos são disponibilizados às respectivas células da linha de 

montagem. 

Os serviços relativos à carroceria são de responsabilidade da montadora, uma 

vez que através de sua ferramentaria, desenvolve os projetos e a construção dos 

ferramentais, e através de sua linha de prensas produz quase a totalidade dos 

componentes estampados dos veículos. 

(iii) Modelo semi-modular da Ford na Bahia: Este modelo é bem semelhante ao 

modelo de Gravataí da General Motors do Brasil, a diferença está no 

desenvolvimento de ferramt:mtais, que são de responsabilidade de terceiros 

contratados a partir de concorrências internacionais, mas a produção dos 

componentes estampados a partir destes ferramentais são de responsabilidade da 

montadora; 

~ Processos de terceirização estão ocorrendo em todos os níveis deste segmento, e as 

ferramentarias, sinônimo de altos investimentos e custos de manutenção dos recursos 

necessários e longos ciclos produtivos, têm estado sob constante questionamento sobre 

sua competência ser essencial ou não dentro da cadeia produtiva do setor 

automobilístico; 

~ No Brasil existem 17 montadoras e somente algumas possuem ferramentarias 

verticalizadas, outras já terceirizaram suas atividades e recorrem a concorrências 

internacionais para obtenção dos serviços. O Brasil através de sua legislação exige um 

índice de nacionalização de 70%, dentro do qual a carroceria tem importância e peso 

fundamental nos processos decisórios da empresa; 

~ Dentro deste cenário, paira no ar divergências entre os processos decisórios das 

montadoras: (i) A competência da ferramentaria é essencial?, (ii) É percebida pelos 

clientes?, (iii) Pode ser terceirizada em toda sua extensão?, (iv) Existe oportunidades de 

mercado?, (v) Quais os riscos?, (vi) Existe fonte de vantagem competitiva?, (vii) Que 

modelo de negócios pode ser exercida pelas competências adquiridas? 
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7.2 Processo Atual 

Este processo, identificado como "f', representa a alternativa tática da manutenção 

do "status quo" atual, onde a ferramentaria interna fornece ferramentas somente para a 

GMB. 

Desde a instalação da empresa no Brasil, a ferramentaria vem fornecendo 

ferramentais para a produção de peças estampadas dos veículos aqui produzidos. 

Esquematicamente, podemos representar este processo como apresentado na figura 

a seguir: 

Figura 7.2.a Figura esquemática do cenário operacional atual da ferramentaria da 
General Motors do Brasil 

Processo 

I 

ATUAL 

Fonte: Elaborado pelo autor através das pesquisas e entrevistas executadas, assim 

como dos trabalhos da Price WaterhouseCoopers, IMVP utilizados até o momento 

neste texto . 

• Significa: Fluxo atual de fornecimento de produtos (ferramenta!) para o cliente 

interno GMB; 
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A ferramentaria na General Motors do Brasil, apresenta uma estrutura operacional 

totalmente vetticalizada, assim como em muitas de suas plantas, tais como: Gt:neral Motors 

Estados Unidos (Pontiac, Satum, Cadillac, Buick, Chevrolet, Hummer) e General Motors 

Europa (Opel), enquanto que em outras plantas são terceirizadas (Holdens, Vauxhall, Saab; 

entre outros). 

Apesar da estrutura da corporação ser matricial (ver item 6.1.2 e figura 6.1.2.a), a 

ferramentaria da GMB opera. em uma estrutura totalmente vertical, cujo organograma é 

similar a apresentada no item 3.1.1 e figura 6.3.4.a, e apresenta as vantagens e desvantagens 

citadas no item 3 .1.1. 

As atividades de ferramentaria envolvem uma série de eventos de alto cicl:> de 

produção, assim como conhecimentos e com:->etências específicas e :J.a necessidade de 

ativos imobilizados de altíssimo custo de obtenção, manutenção e atualização, tais como : 

);;> Máquinas de manufatura (prensas para estampagem de peças, máquinas de usinagem 

CNC de 5 eixos comandados por programa gerado por computador - CAM, entre 

outros); 

);;> Máquinas especiais CNC para usinagem de isopor , para criação dos modelos de 

fundição; 

);;> Fundição de ferro fundido; 

);;> Máquinas de movimentação de materiais (robô, pontes rolantes, empilhadeiras, entre 

outros); 

);;> Grande área para armazenagem de material enquanto em processo e máquinas para 

movimentação e deslocamento dos mesmos; 

);;> Computadores e programas administrativos compatíveis e adequados a administração 

de materiais e gestão do processo produtivo, e auxílio a decisões executivas 

(microcomputadores e programas adequados a cada necessidade); 

);;> Computadores especiais de alta performance, tanto computacional como gráfica, para 

acomodação de programas de CAD e CAM; 

);;> Computadores especiais de altíssima performance com multiprocessadores para 

processamento paralelo, para acomodação de programas de CAE; 
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~ 900 funcionários distribuídos conforme organograma apresentado na figura 6.3.4.a, 

onde cada atividade necessita de coorden.açho e competências específicas; 

• Administração: Nesta área estão as pessoas que controlam as atividades, os 

cronogramas e toda infra-estrutura operacional e logística; 

• Dispositivos e Moldes: Nesta área concentram-se todas as atividades logísticas e de 

construção propriament(~ dita dos dispositivos de inspeção de peças, de subconjuntos e 

conjuntos completos de peças estampadas e plásticas; 

• Manufatura síncrona: Nesta área concentram-se todas as atividades logísticas. e de 

construção e "tryout" de todos os ferramentais de peças estar1padas. 

Os profissionais desta área possuem extrema habilidade adquiri,.,a pela experiéncia 

prática ao longo dos anos e são conhecidos como "ferramenteiros", que são 

verdadeiros artesãos. Trata-se de uma atividade secular onde prevalecem profissionais 

com média de 30 ou mais anos de experiência nesta atividade, e os conhecimentos 

vem sendo transmitidos de geração para geração ao longo destes anos. 

Nos dias de hoje, os ferramenteiros mais jovens, além do conhecünento e práticas que 

recebem dos mais experientes, freqüentam cursos superiores. 

• Engenharia: Nesta área concentram-se todas as atividades referentes a projeto de 

todos os ferramentais, dispositivos de inspeção e de moldes de injeção de plásticos. 

Todas as atividades de projeto são executadas em CAD (modelamento tridimensional) 

com comprovação da funcionalidade, qualidade e da eficácia através do CAE. 

Os profissionais desta área, na sua maioria, além da larga experiência prática adquirida 

no chão de fábrica, após conclusão de cursos superiores foram transferidos para esta 

área, onde projetar uma ferramenta é a tradução de sua experiência prática em forma 

de desenho. 

Mais recentemente com o advento da tecnologia de informação e automação foi feita a 

inserção da tecnologia CAE (ver item 6.3 e 7.3.2.5), onde foram contratados 

profissionais especializados para simulação e análise de fenômenos dinâmicos 

transientes não lineares baseado no método dos elementos finitos para redução dos 

ciclos produtivos. 
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7.3 Análise do modelo de negócios atual (Processo Atual) 

Para a análise do processo atual, seguiremos o procedimento segundo Hill 

(1992), como segue: 

Tabela 7.3.a Ligação da estratégia corporativa até a de manufatura 

Objetivos Estratégia de Critérios I Estratégia de Manufatura I Corporativos Marketing Ganhadores de 
(1) (2)(3) Pedidos (4) Escolha do Processo I Infra-estrutura 

Aumento da Novos Produtos e Preço 
Receita Segmentação Processos e infra-estrutura de 

Aumento da Variedades e Mix de Qualidade 
Mar~em líquida Produtos manufatura devem ser 

Aumento na Flexibilidade: Prazo de Entrega adequados e propiciar a participação de Padronização versus 
mercado Customização alavancagem dos critérios 

Retorno de Processo de Inovação Conjiabilidade 
Investimento continua ganhadores e suportar as 
sobre ativos 

Performance do Variedade de estratégias de marketing 
Preço das Ações Produtos 

objetivando o alcance dos Liderança em 
Estilo, objetivos corporativos 

Pós-venda e 
Serviços T 

Fonte: (1) www.gm.com e objetivos genéricos citados por Hill (1992); 

(2) Entrevistas de Rick Wagoner e Bob Lutz (valor econômico 2001); 

(3) Estratégias genéricas de marketing segundo LatP'.:im (2000); 

( 4) lncorporating manufacturing perspective in corporate strategy, Hill, 1992, p9; 

As ações de manufatura adotadas na GMB até o momento foram : 

(i) Criação da fábrica de Gravataí - Rio Grande do Sul, com conceito de 

modularidade e fornecedores na mesma área fabril, para a fabricação da 

plataforma Celta, com venda direta pela internet, e com alto grau de 

customização sob responsabilidade dos concessionários; 

(ii) Linhas de montagens específicas para cada plataforma: Corsa e suas 

variações na Fábrica de São José dos Campos, e Astra I Vectra na fábrica de 

São Caetano do Sul; 

(iii) Linhas de montagens específicas para a Van Zafira e de comerciais leves e 

derivados da plataforma S 1 O na fábrica de São José dos Campos; 
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(iv) Compartilhamento da linha de montagem do utilitário esportivo (Suzuki

Vitara e Chevrolet- Trucker) na planta fabril da Argentina; 

Vale lembrar que o objetivo desta dissertação é analisar as operações da 

ferramentaria <;ia GMB, sendo que as informações e a contextualização da manufatura de 

veículos serve somente como referência, visualização e compreensão das relações 

operacionais entre a manufatura e a ferramentaria. 

A ferramentaria da GMB projetou e construiu todos os ferramentais dos 

veículos vendidos no Brasil. Somente algumas peças que excederam a capacidade 

produtiva interna da ferramentaria foram terceirizadas, conforme procedimento apresentado 

na figura 6.3.4.a. 

A ferramentaria é uma fornecedora interna de ferramentas que são utilizadas 

para produção de componentes estampados. 

Para análise da ferramentaria da GMB, será feita uma análise qualitativa 

genérica econômica e estratégica como segue: 

7.3.1 Visão Financeira Genérica das Operações da Ferramentaria da GMB 

A ferramentaria é uma divisão dentro da General Motors do Brasil, como já 

definido em itens anteriores. Ela projeta e fabrica ferramentais de carroceria para 

produção de peças estampadas que compõe a carroceria dos veículos produzidos e 

vendidos pela GMB. Portanto, em termos financeiros podemos, segundo Stickney e Weil 

(2000), visualizar os impactos financeiros de uma ferramentaria, verticalizada, dentro da 

contabilidade da empresa, como segue: 

7 .3.1.1 Demonstrativo do Balanço Patrimonial 

O demonstrativo de Balanço Patrimonial apresenta a situação financeira da 

empresa em determinado momento, onde é possível verificar onde a empresa aplicou os 

recursos, e de onde vieram os recursos, e está estruturada conforme a figura abaixo e 

mostra a influência da ferramentaria neste balanço: 
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Figura 7.3.1.1.a Figura esquemática de um demonstrativo de balanço patrimonial 

--

Ativos Circulante 

(1) 
Passivo Circulante 

(2) 

Imobilizado 
ou 

Ativo Fixo Patrimônio 

(3) Líquido 

(4) 

Fonte: Stickney e Weil2000 

A ferramentaria como 

sendo um fornecedor interno~ 

tem todos os seus custos 

incluídos na estrutura de custos 

da empresa, e têm peso 

substancial em: 

(1)- Ativo Circulante: 

estoque de componentes; 

adiantament~) a fornecedore~;; 

despesas de seguro, outros; 

(2) - Passivo Circulante: pagamento a fornecedores, salários, encargos, impostos, taxas e 

financiamentos; 

(3) - Ativo Fixo: Imóveis, terrenos, máquinas e equipamentos, movets, utensílios, 

computadores, e o diferido em gastos pré-operacionais, entre outros; 

(4) Patrimônio Líquido: capital subscrito, reservas de capital, reservas de reavaliação de 

ativos, lucros e prejuízos; 

Portanto, o peso de uma estrutura complexa como o de uma ferramentaria 

dentro da GMB é considerável e penaliza de forma acentuada os números dos balanços da 

empresa, principalmente quando não existe programa de desenvolvimento de veículos 

novos. 

A capacidade já está instalada e disponível dentro da empresa e os gastos 

constantes no passivo circulante e os imobilizados independem da existência ou não de 

atividades produtivas. 
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7 .3.1.2 Demonstrativo de Resultados 

O demonstrativo de resultados apresenta os resultados da empresa em um 

determinado período, considerando as receitas, custos, despesas e os lucros. 

Primeiramente é necessário apresentar de forma sucinta e genérica a formação 

do custo, como segue: 

7.3.1.2.1 Custo do Produto Vendido 

De forma geral, podemos assumir que segundo Stickney e Weil (2000), uma 

empresa que produz e vende seus produtos possui a seguinte estrutura gr~nérica de custos: 

A empresa têm gastos com materia. (matéria prima, componentes e serviços) e 

com os custos indiretos de administração da produção e da empresa, como segue: 

~ Matéria prima: 

~ Compra de material (matéria prima, componentes, serviços, outros); (1) 

~ Inventário (balanço) de material existente (antes e depois); (2) 

~ Custo de fabricação; (3) 

~ Custo da Mão de obra direta; (4) 

Custos Diretos de Fabricação 

~ Custos Indiretos de produção:: 

~ Custo da mão de obra indireta; 

~ Luz, água, infra-estrutura local; 

~ Manutenção e reparos; 

~ Depreciação; 

~ Despesa de seguros em geral; 

~ Impostos diversos; 

(1)+(2)+(3)+(4) = (5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(lO) 

(11) 

~ Despesas diversas da fábrica; (12) 

~ Inventário (balanço dos produtos em processo- Antes e Depois) (13) 

Custos Indiretos de Fabricação (6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11}+(12)+(13) = 041. 
Portanto o Custo do Produto Vendido ( CPV) será igual à: CPV = (5)+(14) 
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Uma vez que a ferramentaria na GMB é verticalizada e fornece produtos 

(ferramentas) a serem utilizados na produção de componentes (peças estampadas e de 

plásticos) na linha de montagem, então todos os custos da ferramentaria são denominados: 

(i) Mão de obra é indireto - está incluído no item 6 acima, 

(ii) Ferramentas: são investimentos diretos e depreciáveis, com tempo de vida 

estipulado - está incluído no item 1, acima; 

(iii) Os investimentos são considerados gastos pré-operacionais; 

7.3.1.2.2 Demonstrativo de Resultados do Exercício 

O demonstrativo de resultados explícita os lucros do período como segue: 

Receita Operacional Bruta (ROB); (Venda de veículos ao consumidor) 

(-) Vendas canceladas 

(-) Abatimentos sobre vendas, 

(-) Imposto sobre venda 

Receita Operacional Líquida (ROL); 

(-) Custo do produto, mercadorias ou serviços vendidos ( CPV) ; 

( 

Lucro Bruto 

(-) Despesas com vendas 

(-) Despesas administrativas 

(-) Despesas financeiras 

(-) Outras despesas operacionais 

( -/+) resultados de equivalência patrimonial 

Lucro Operacional (LO); 

( +) Receitas não operacionais 

(-) Despesas não operacionais 

(+/-)Saldo de correção monetária 

=CPV) 

Os custos das atividades de 
Ferramentaria se incorporam 
nestas variáveis 

MP =Matéria Prima; 
"Overhead" =Custos Indiretos 



Lucro Antes do Impostos, Contribuições e Participações (LAJIR) 

(-) Provisão para IR 

(-) Provisão para contribuição Social 

(-) Participações 

Lucro Líquido do Exercício (LL): somatório de todos os items acima; 
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Como comentado no item anterior. a ferramentaria na GMB é verticalizada, e 

~.eus custos são incorporados aos custos do produto vendido (CPV). 

A capacidade instalada, caso não esteja sendo utilizada em desenvolvimento de 

novos ferramentais, penalizará de forma acentuada a lucratividade da empresa, uma vez que 

o CPV não sofrerá redução pela ociosidade da mão de obra e de seus ativos. 

A possível inferência sob os aspectos financeiros qualitativos e básicos feitos 

até o momento é de que existe necessidade de se ter desenvolvimentos constantes de novos 

veículos de modo a evitar a ociosidade de mão de obra e ativos. 

7.3.2 Análise do posicionamento da ferramentaria da GMB 

· Após análise financeira qualitativa básica, iremos avaliar a ferramentaria da 

GMB sob outros aspectos conforme fundamentação teórica apresentada no item 3 desta 

dissertação. 

A análise sob os diferentes ângulos (modelo de Porter, Hamel, Prahalad, Fine, 

Venkatraman) proporcionará uma visão geral sobre o posicionamento e o modelo de 

negócios do processo atual e possibilitará a proposição de linhas alternativas adequadas de 

ação. 

Vale lembrar que a manufatura de carroceria de veículos é uma atividade que se 

confunde com a própria invenção do automóvel. No início do século XX esta atividade era 

executada por artesãos especializados de grande habilidade e era uma competência 

essencial em qualquer montadora de veículos e hoje na alvorada do século XXI muito se 

discute com relação a ela. 
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7.3.2.1 Modelo de Porter 

Pelo modelo das cinco forças de Porter (ver fig. 3.5.1.2.a), a ferramentaria não 

enfrenta concorrência direta de outras empresas, uma vez que é verticalizada e têm 

prioridade sobre todos os trabalhos. Somente quando ultrapassar a capacidade produtiva 

interna, fontes externas são consideradas e contratadas por concorrência internacional. 

As barreiras à entrada para este tipo de negócios são extremamente altas, devido ao 

alto investimento necessário a ser realizado, tanto na aquisição de tecnologias (ativos fixos 

e recursos humanos) como das competências essenciais para a execução dos serviços, na 

manutenção e atualização dos mesmos. 

Por ser vertical, a ferramentaria da GMB é auto-suficiente em todas as funções, 

apresentadas no item 6.3.3 e figura 6.3.3.a, mas requer alguns componentes específicos e 

outros genéricos para compor os ferramentais, e para este fim existem vários fornecedores e 

opções ao redor do mundo, devido ao alto nível de globalização das atividades, portanto o 

poder dos fornecedores é praticamente nulo. 

Mais uma vez, pelo fato de ser verticalizado, o poder de compra do comprador, é 

nulo, uma vez que ambos fazem parte da mesma empresa. 

Como produto substituto, existem alternativas de alto custo e baixa produtividade 

que são peças plásticas injetadas ao invés de metálicas estampadas. Esta solução também 

requer altos níveis de investimentos, e existem limitações quanto ao tamanho das peças 

produzíveis, uma vez que existem limitações tecnológicas e de processos quanto à injeção 

do plástico em grandes cavidades que reproduzem as peças de grande porte do veículo. 

Pelo fato das atividades de ferramentaria serem um dos maiores consumidores de 

tempo do desenvolvimento de veículo, a busca por inovações que permitam a redução do 

ciclo é alta, e concentra-se segundo Quinn, Barouch e Zien (1997), em atividades 

intelectuais (pesquisa e desenvolvimento) e desenvolvimento de "softwares" que minimize 

o ciclo produtivo. 

A verticalização inflexibiliza os movimentos da ferramentaria, uma vez que não é 

necessário que se tome posição de nenhuma vantagem estratégica de Porter (ver fig. 

3.5.1.2.b), seja foco, diferenciação ou mesmo na liderança de custo. Basta atender aos 

requisitos do cliente interno. 
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7 .3.2.2 Modelo de Hamek 

A análise do modelo de negócios da ferramentaria da Gl\ffi, segundo Hamel 

(ver item 3.5.1.3 e fig. 3.5.1.3.a), nos mostra os seguintes pontos: 

É fundamental observar que a manutenção até os dias atuais da ferramentaria 

como uma estrutura verticalizada, deve se ao fato de que a organização a considera uma 

atividade essencial, cujas competências süo especiais e que proporciona uma diferenciação 

substancial ante a concorrência e perceptível pelo cliente final. 

O ponto de partida para a análise mais detalhada da configuração do 

conceito de negócios é a compreensão de duas definições: 

(i) Estratégia essencial da ferramentaria: A missão da ferramentaria é suportar a missão 

corporativa (ver 6.1.1); Escopo do produto e mercado é ter competência e 

capacidade para fornecer toda a gama de ferramenta} para a Gl\ffi que lhe prop!.cie 

executar as montagens dos veículos e posterior venda dos mesmos, conforme 

definidos pela estratégia da empresa; A base de diferenciação é fornecer 

ferramentais que sejam capazes de produzir peças com baixo ciclo e alta qualidade e 

que sejam perceptíveis pelos consumidores finais dos veículos; 

(ii) Recursos estratégicos da ferramentaria: Competências essenciais desenvolvidas ao 

longo dos anos, especificamente para atender a um único cliente que pertence à 

mesma empresa; Ativos estratégicos e processos essenciais acumulados e 

desenvolvidos para atender a estratégia essencial de seu cliente único e interno 

Gl\ffi; 

A estratégia essencial faz fronteira com o cliente, onde a ferramentaria não tem 

interface direta com o cliente final do veículo, relaciona se diretamente com seu cliente 

interno, e como é parte integrante da mesma empresa, é controlada pelos mesmos sistemas, 

processos, mecanismos e métricas, e pode receber informações sobre a percepção dos 

clientes sobre a qualidade da carroceria do veículo. O custo da ferramentaria é diluído no 

custo estrutural da empresa e no custo do produto vendido (ver item 7. 2.1) 

Os recursos estratégicos fazem fronteiras com a rede de valor da empresa, isto 

é, com fornecedores, parceiros e possíveis coalizões. Nesta fronteira, a ferramentaria, como 

estrutura verticalizada é auto suficiente e considerada atividade essencial, e possui grande 
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gama de fornecedores de alguns produtos genéricos e outros específicos, mas todos 

globalizados, e não necessitam de parcerias e nem de coalizões. 

7 .3.2.3 Modelo de Prahalad 

Competências centrais ou essenciais geram através da criação de processos e 

negócios essenciais produtos centrais e/ou essenciais. 

Segundo o modelo de criação de vaJor e de gestão estratégica de Prahalad (ver 

item 3. 5 .1. 4 ), temos que é fundamental a organização possuir um intento estratégico, isto é, 

uma aspiração organizacional que guie a empresa na busca dos objetivos. 

A Corporação da GM possui um intento estratégico, o qual suas subsidiárias 

devem suportar e redefinir metas que os conduzam nesta direção, por conseguinte seus 

fornecedores sejam internos ou externos serão controlados e pressionados para que as metas 

sejam cumpridas (ver item 6.1.1 ). 

Como a ferramentaria é um fornecedor interno, a organização deve alavancar as 

capacidades e competências essenciais que a leve ao cumprimento de seus objetivos 

estabelecidos. 

A manutenção desta verticalização significa que a organização considera as 

atividades de projeto e construção de ferramenta! uma competência central que requer 

competências específicas e que propiciem diferenciação ante a concorrência e perceptível 

pelos clientes finais. Dentro desta realidade, a organização alavancou a ferramentaria 

investindo na atualização tecnológica dos ativos imobilizados (máquinas de usinagem e 

prensas de última geração, computadores de altíssima performance para CAD, CAE e 

CAM- ver item 6.3.3 e 6.3.4), melhorando sobre maneira a capacidade intelectual de seu 

recurso humano para extração efetiva do potencial dos recursos adquiridos. 

Pelo fato da ferramentaria ser uma fornecedora interna de uma empresa cujo 

produto final é um veículo composto por uma grande quantidade de componentes, ela é 

totalmente dependente da estratégia corporativa, não possui vida própria, não pode criar 

novo espaço competitivo e nem criar novos negócios e nem mesmo aproveitar novas 

oportunidades. Os recursos necessários (novas aquisições, manutenção ou atualização) 

devem obedecer à critérios e prioridades corporativas. 
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7.3.2.4 Modelo de Fine 

Segundo Fine (1999), a indústria automobilística encontra-se num mercado 

onde a velocidade evolutiva é média, isto é, em termos de evolução tecnologia, a renovação 

ocorre a cada 4 a 6 anos, enquanto os processos evoluem a cada 1 O a 15 anos e as 

organizações evoluem em períodos de 4 a 6 anos (ver item 3.3 e a tabela 3.3.a). 

O ciclo de desenvolvimento dos automóveis novos, da concepção a venda ao 

consumidor tem se reduzido drasticamente (SAE 2001) devido à incorporação de 

tecnologias, cada vez mais sofisticadas e complexas, somado a inovações em gestão de 

pessoas e organização. Há alguns anos atrás o ciclo era de pelo menos 48 meses, e hoje 

encontra-se em tomo de 18 a 24 meses, caminhando para 15 e 12 meses. 

A grande contribuição deve-se à alta velocidade evolutiva das tecnologias de 

informação e automação, que permitiram a redução do ciclo de projeto e construção de 

ferramentais de estampagem das partes que compõe a carroceria do veículo, de 24 meses 

para 12 meses e caminhando para 10 e 8 meses. 

Outro foco da redução deste ciclo foi através do desenvolvimento da cadeia de 

fornecimento. Os fornecedores fortaleceram e expandiram-se atravé; do mundo facilitados 

pelo processo de internacionalização política e econômica (Frieden e Rogowski - 1996~ 

Ohmae - 1989). Este processo reduziu os custos de transação internacional que somando 

as desregulamentações regionais, tomaram os preços internacionais competitivos em 

mercados regionais de baixa produtividade. 

Outro fator relevante sobre o fortalecimento da cadeia de fornecimento, foi a 

modificação na concepção dos projetos, onde privilegiou-se a modularização e não a 

integração, fato este que facilitou o desmembramento dos produtos e conseqüente 

distribuição do desenvolvimento e produção de cada módulo por fornecedores altamente. 

qualificados, ficando sob a responsabilidade das empresas centrais a integração, logística 

interna e externa, marketing, administração e serviços. 

A GM Corporation e a GMB, apesar de toda a cadeia de fornecimento ter se 

desenvolvido a nível global, manteve o fornecimento de ferramenta} interno, onde fizeram 

altos investimentos, como já dito ao longo deste item 7. 

Analisando sob a ótica da hélice dupla de Fine (ver item 3.5. 1.5 e figura 

3.5.1.5.a), podemos observar que a indústria automobilística altamente verticalizada está 
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posicionada do lado esquerdo da hélice, onde o produto e o setor são verticalizados e 

integrados. Podemos dizer que deste lado da hélice estão as empresas "gigantes" e 

burocráticas buscando escala e nichos de mercado onde é possível verificar a tendência da 

convergência estratégica e da qualidade dos produtos, cujo resultado está estampado nos 

balanços, nos preços de suas ações, na margem decrescente dos lucros e nos altos 

investimentos em fusões, aquisições e alianças na busca de valores que possam ser 

agregados aos veículos e que sejam perceptíveis aos clientes, e que possam ser a vantagem 

competitiva tão procurada (PriceWaterhouseC~oopers 2001, 2001c, Ealey e Bermudez 

2001, Rommel, Kempis e Kaas 2001, Klunge 1997). Todas estas razões, segundo 

Fine(1999) enfraquecem os "gigantes" verticais e criam pressões em direção a 

desintegração e para estruturas mais horizontais e modulares. 

No cenário descrito acima, a ferramentaria da GMB, cresceu verticalmente, 

incorporando todas as atividades do processo, desde o projeto até a construção dos 

ferramentais, em função do crescimento de seu cliente interno que é subsidiária de uma 

corporação internacional. 

O crescimento vertical da ferramentaria fez com que sua estrutura 

administrativa crescesse verticalmente (ver figura 6.3.4.a), adotando até os dias de hoje 

uma estrutura "U'' ou vertical (ver item 3 .1.1 ), incompatível com a estrutura "M" matricial 

adotada pela corporação (ver item 6.1.2). 

A ferramentaria da GMB, pelo que foi descrito nos parágrafos acima, situa-se 

na parte esquerda da hélice, cujas atividades tomam-se cada vez mais comoditizadas, em 

função da alta velocidade evolutiva que cercam as tecnologias e competências exigidas, que 

não agregam mais o valor de tempos passados, acarretando em altos custos estruturais para 

a empresa e seu fornecedor interno. Estes fatores exercem forte pressão no sentido da 

horizontalização e da modularização. 

Segundo o modelo de Fine sobre foco, arquitetura e tecnologia, apresentado no 

item 3.5.1.5 e na figura 3.5.1.5.b, a ferramentaria da GMB, hoje pode ser descrita como: 

A arquitetura do produto é integral, e pelo fato da ferramentaria ser 

verticalizado e auto suficiente, não existe uma cadeia de fornecimento formal de partes 

críticas dos ferramentais, e a logística é toda interna. 
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O produto por ser integral e dedicado, tem especificações próprias que definem 

os equipamentos e tecnologias a serem alocadas para sua produção. No caso da 

ferramentaria da GMB, o processo, equipamentos e o sistema de fabricação já estão 

definidos uma vez que os equipamentos (prensas de estampagem) onde serão produzidas as 

peças, utilizando-se os ferramentais, são equipamentos de grande longevidade, e devem ser 

alocados harmoniosamente para que a carga de utilização delas sejam balanceadas. 

O que se observa é a inflexibilidade de todo o processo devido ao produto ser 

integral e os processos já estarem definidos. 

Outra análise interessante a ser feita é com relação à velocidade evolutiv2c das 

atividades envolvidas, como sugere Fine (1999). Seja a figura 6.3.4.a no item 6.3.4, onde 

está apresentado o fluxo genérico das atividades da ferramentaria: 

(i) Projeto: Nesta atividade a velocidade evolutiva das tecnologias de informação é 

extremamente alta (computadores e programas - CAD, CAE, Realidade Virtual), 

portanto a obsolescência é rápida e demanda investimentüs constantes na 

atualização e manutenção destas tecnologias e competências; 

(ii) Modelagem: Esta atividade, paralelamente ao projeto tem influência direta da alta 

velocidade evolutiva das tecnologias de informação e automação (computadoreS e 

programas - CAM e máquinas operatrizes ), pois recebe informações diretas do 

produto e converte em programas de controle e execução de tarefas de usinagem 

dos modelos de isopor; e quanto mais veloz a máquina menor o ciclo da atividade; 

(iii) Fundição: Dentro do processo todo, talvez esta seja a atividade de menor velocidade 

evolutiva, e uma das mais antigas formas de produção, onde pesquisas têm sido 

realizadas de forma a inovar ou até eliminar esta atividade; 

(iv) Usinagem 2D; Esta atividade é igual à modelagem com a diferença de que a parte a 

ser usinada são os blocos de ferro fundido ao invés de blocos de isopor; 

(v) Montagem e Usinagem 3D: Esta atividade é igual a usinagem 2D, com a diferença 

que exige máquinas mais velozes e flexíveis em termos de operação, uma vez que 

ela dá a forma final da peça a ser estampada no bloco de ferro fundido; 
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(vi) "Tryout": Esta também é uma das atividades mais antigas do processo e onde o

efeito da velocidade evolutiva das tecnologias que afetam as atividades anteriores é 

mais sentido. Para se ter uma idéia desta afirmação: 

(a) Antes que as máquinas operatrizes fossem capazes de dar a forma final da peça 

no bloco de ferro fundido, isto era feito manualmente na fase de "tryout" da 

ferramenta pelos profissionais chamados de ferramenteiros; 

(b) Antes que as máquinas operatrizes fossem controlados e programados por 

computador, todas as operações eran.t feitos com ajustes e controles manuais em 

cada operação do processo de usinagem; 

(c) Antes do advento da execução do projeto vta computador utilizando-se o 

programa CAD (com modelamento sólido tri dimensional): 

(cl) - o bloco de isopor que seria fundido, era desenvolvido totalmente de 

forma artesanal e manual com utilização de facas e estiletes; 

(c2)- toda a programação das máquinas operatrizes existentes na época eram 

feitos manualmente, passo a passo; 

( c3) - cada componente tinha de ser desenhado em papel, e depois deveriam 

ser reproduzidos em outro papel compondo o desenho do conjunto, e este 

processo se repetia mesmo que componentes iguais fossem necessários em 

ferramentas diferentes; 

(d) Antes do advento dos programas CAE, que possibilitam a simulação e 

visualização de fenômenos fisicos reais e complexos ainda durante a fase de 

projeto, como é o caso de estampagem de chapas (fenômeno mecânico dinâmico 

transiente não linear), o processo durante de "tryout" das ferramentas seguiam o 

método da tentativa e erro e dependia sobre maneira da experiência dos 

profissionais chamados de ferramenteiros; 

(e) Antes do advento da tecnologia de informação e dos sistemas de gestão, a lista 

de peças para compra e a estrutura do produto eram feitos manualmente; 
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7.3.2.5 Modelo de Venkatraman 

Segundo o modelo de Venkatraman (1994), detalhado no item 3.5.1.7, as 

tecnologias de informação deixaram de ser coadjuvantes para serem elevadas à condição de 

importância extrema nas estratégias corporativas. 

As atividades e os processos da ferramentaria da GMB descritas no item 6.3.4 e 

na figura 6.3.4.a, historicamente não tiveram alterações drásticas ao longo destes anos. 

Baseado na figura 6.3.4.a, antes do advento dos recursos computacionais, mais 

especificamente das ferramentas CAD, CAE, CAM e das máquinas CNC, o processo todo 

era extremamente longo e o ciclo era de aproximadamente 24 meses, devido ao fato que o 

projeto do veículo e das ferramentas eram executadas todos em papel, acarretando um série 

de problemas inerentes, além da demora do ciclo. 

As etapas 1, la, 2, 2a, 2b, 4b, Sb, 7a e 7b, da figura 6.3.4.a, eram executadas 

através de desenhos em papel, que eram recebidos, interpretados, e através dos recursos 

existentes, convertidos em objetos fisicos em fase de processo para dar origem aos 

ferramentais. Todas estas etapas tinham ciclo muito alto, da ordem de meses. 

O advento da evolução das tecnologias de informação, software e automação e 

conseqüente adoção das mesmas, permitiu a execução das mesmas atividades do processo 

convencional, em ciclos bem menores. Os projetos passaram a ser executados em 

computadores utilizando sistemas CAD com modelamento sólido tridimensional, 

possibilitando a transmissão das informações através de modelos matemáticos por meio 

eletrônico entre as etapas, eliminando as interpretações e outras sub atividades em cada 

etapa. 

A implementação de ferramentas CAE permitiu a simulação computacional dos 

processos de estampagem, resultando na previsão dos possíveis problemas de cada 

ferramenta e correção ainda na fase de projeto, onde os custos são bem inferiores 

comparados a necessidade de remanufaturar uma ferramenta real com problemas. 

As ferramentas CAM e máquinas CNC permitiram acelerar todo o processo de 

usinagem dos blocos fundidos que ao final serão transformados em estampas. Esta 

aceleração se dá pelo fato das informações matemáticas geradas pelo CAD serem 

automaticamente tratados onde o processo de usinagem é visualizado e o programa de 
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controle e execução das operações da máquina operatriz são gerados e transmitidos por via 

eletrônica para a máquina. 

Portanto o que se observa é a utilização das tecnologias, segundo o modelo de 

Venkatraman (1994), somente no nível evolucionário, encurtando as distâncias e 

diminuindo os ciclos, isto é promovendo a integração interna e otimizando os processos 

existentes, como mostra a figura abaixo: 

Figura 7. 3. 2. 5. a Modelo das transformações de 
Venkatraman no caso Ferramentaria GMB 
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Fonte: IT-Enabled Business Transformation, Venkatraman, 1994 

Posição do uso 
de tecnologia de 
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automação na 
ferramentaria 

GMB 

Não houve nenhuma reengenharia de processos, somente foi feita a 

acomodação destas tecnologias dentro do processo existente. 

O projeto de aquisição e implantação destas tecnologias seguiu procedimentos 

bem focados, objetivos e alinhando com as estratégias corporativas, cujos investimentos 

foram justificados somente pelos resultados tangíveis possíveis de serem obtidos, no caso a 

redução do ciclo. 

Existe potencial para o uso destas mesmas tecnologias em nível 

revolucionário, caso todos os potenciais oferecidos fossem canalizados para solução dos 

gargalos. Poder-se-ia promover uma reengenharia de processos, ou reengenharia da rede de 

negócios ou até mesmo a reengenharia do próprio escopo dos negócios. 
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7.4 Análise das Operações da ferramentaria da GMB 

Uma vez que a ferramentaria é composta por uma série de atividades e 

competências distintas (ver item 6.3.4), para melhor identificação, visualização e 

posicionamento das mesmas, principalmente àquelas valorizadas pelos clientes, assim 

como uma comparação de desempenho com relação aos concorrentes, uma pesquisa 

exploratória qualitativa foi conduzida baseada na metodologia proposta, para que a partir 

desta percepção, estratégias operacionais alternativas sejam propostas e analisadas com 

fundamentação nos conceitos teóricos pertinentes. 

7 .4.1 Percepção dos clientes - Matriz Importância versus Desempenho 
(Siack 1993) - (Pesquisa ;u. 

Com a finalidade de identificar através das percepções dos clientes, o que é 

realmente valorizado, importante e "ganhador de pedidos" (Slack 1993), uma pesquisa foi 

conduzida pelo autor, com clientes de ferramentas produzidos pela GMB. 

Os resultados serão posicionados e analisados através da utilização da matriz de 

importância versus desempenho de Slack (1993). 

A pesquisa foi conduzida através de questionário enviado a executivos de nível 

médio, de áreas operacionais dos clientes, os quais o autor tem acesso, e que possuem 

influência sobre decisões de compra e principalmente àqueles formadores de opiniões. 

Como já apresentada na metodologia, a pesquisa é apenas exploratória e 

qualitativa. Dois questionários foram enviados para cada empresa, às pessoas com as quais 

o autor tem acesso e que são pessoas que tem participação nas decisões de compra de 

ferramentas. 

A seguir estão apresentadas tabelas onde os resultados estão sintetizados: 
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7.4.1.1 Percepção dos clientes- (Pesquisa 2) -IMPORTÂNCIA 

A tabela 7.4.1.1.a, apresentada na seqüência, representa a média das respostas 

recebidas e arredondadas para que os valores se encaixassem dentro do critério apresentado 

por Slack (1993). 

A pesquisa concentrou-se nos critérios competitivos extraídos da fundamentação 

teórica (ver item 3.5.2.1 e tabela 3.5.2.1.a) onde estão tabelados os diferentes pensamentos 

de vários pesquisadores a respeito do assunto. As prioridades competitivas pesquisadas 

neste trabalho foram: 

(i) Qualidade do produto: Os produtos, que neste caso são as ferramentas, devem ser 

produzidos isento de erros e atender aos re11uisitos do cliente, quan'> à funcionalidade, 

operacionalidade, manutenção e durabilidade; 

(ii) Qualidade da engenharia: O Projeto do ferramenta! é concebido pela engenharia 

baseado em conhecimentos, processos, experiências e tecnologia disponível. O projeto 

deve ser executado com orientação para desenvolvimento de um produto flexível e 

modular, pois possibilita aos engenheiros incorporar alterações de produto ou processo 

de forma fácil e rápida. A qualidade e flexibilidade do projelO são proporcionais a 

qualidade de seus recursos humanos e tecnológicos; 

(iii) Qualidade da ferramentaria: A ferramentaria propriamente dita envolve todos os 

recursos (equipamentos, gestão, pessoas, tecnologia, processo) que permitem a partir 

do projeto das ferramentas tomá-lo em algo real e operacional; 

(iv) Prazo de Cotação: Para atender a editais de concorrências em clientes externos ou 

em outras unidades da GM, o prazo de cotação, isto é, o tempo para fazer todo o 

orçamento deve ser rápido e atender as datas estabelecidas, esta velocidade depende do 

domínio e da estabilidade dos processos correntes; 

(v) Entrega: Esta prioridade envolve o prazo, velocidade de entrega assim como a 

confiabilidade no seu cumprimento. Com os recursos disponíveis, a forma de gestão e 

processos existentes, a ferramentaria deve ser capaz de fornecer os melhores prazos, e 

efetivamente cumprir os contratos. A velocidade envolve todo o ciclo produtivo, para 

uma ferramentaria ("job shop") o ciclo de espera do cliente ("D") coincide com o ciclo 

de produção ("P"), logo qualquer redução nos prazos de cada uma das atividades 
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(desenvolvimento, compra, produção, entrega e consulta) terá reflexos sensíveis e 

positivos no tempo final. 

A velocidade permite melhor previsão, redução das despesas indiretas e dos materiais 

em processo, expõe gargalos de processo para melhoria, proporciona proteção conta 

eventuais atrasos. 

A Confiabilidade significa fazer coincidir a data de entrega contratada com a data de 

entrega efetiva e traz o beneficio da estabilidade e harmonia dos recursos, processos e 

das tecnologias e leva tranqüilidade aos clientes. 

A virtude do cumprimento raramente é recompensada, mas a falha será sempre notada 

e punida. 

(vi) Flexibilidade: Por definição, a flexibilidade é a habilidade de mudar o que está 

sendo feito. A indústria automobilística possui um rígido cronograma de lançamento 

de veículos que dificilmente se altera, logo a ferramentaria que é responsável pelo 

consumo da maior parte desta programação deve ter grande habilidade para alterar o 

que está sendo feito e absorver as variações naturais do processo. 

A flexibilidade, que segundo Slack (1993) é um objetivo de segunda ordem da 

manufatura, pois dá condições para que a operação seja mais confiável e veloz ao 

mesmo tempo em que pode influir positivamente na redução dos custos. 

Existem outras dimensões de flexibilidade citados nas referências bibliográficas, mas 

este trabalho se aterá a definição apresentada; 

(vii) Capacidade Produtiva: Envolve a capacidade efetiva de atender todas as 

necessidades dos clientes e absorver carga de trabalho extra se necessário. O domínio 

dos processos permite a manipulação e alocação adequada dos recursos de modo a 

atender tais necessidades. 

(viii) Custo: Envolve a habilidade de se produzir a baixo custo, utilizando de forma 

otimizada e eficiente todos os recursos existentes. O Custo das ferramentas deve ser 

baixo, pois neste mercado globalizado existe a pressão da concorrência das grandes 

ferramentarias globais e ao mesmo tempo das pequenas e médias. 

O custo é afetado, segundo Slack (1993), por todos os outros aspectos do desempenho 

operacional, conforme mostra o modelo do cone de areia (ver item 3. 5. 2. 2 e a figura 

3.5.2.2.a), isto é, reduz se os custos com a melhoria na: (i) qualidade devido à produção 
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sem erros; (ii) confiabilidade devido à eliminação dos atrasos; (iii) velocidade devido 

ao menor tempo de material em processo e (iv) flexibilidade por possibilitar a absorção 

de alterações e variações de processos; 

A tabela 7.4.1.1.a, sintetiza os resultados e apresenta na linha: As variáveis 

(prioridades competitivas) a serem comparadas,. enquanto nas colunas da tabela apresemta: 

~ Coluna- Percepção Interna: Representa a percepção do comando da ferramentaria 

com relação às prioridades competitivas em questão; 

~ Coluna- Cliente Interno GMB: Representa a percepção do Cliente Interno GMB; 

~ Coluna- Cliente Interno GM Corporativo: Representa a perceoção do cliente 

interno corporativ ~· íXganizacional; 

~ Coluna- Cliente Externo: Representa a percepção de clientes não pertencentes ao 

Grupo General Motors e aos potenciais clientes; 

A tabela 7.4.1.l.a, apresenta os resultados da pesquisa, que s~~guem os critérios 

apresentados por Slack ( 1993 ), como segue: 

Critérios Ganhadores de Pedidos: 

1 - Proporciona vantagem crucial aos clientes; 

2 -Proporciona importante vantagem junto aos clientes - sempre considerado; 

3 -Proporciona vantagem útil junto aos clientes - normalmente considerado; 

Critérios Qualificadores: 

4 - Precisa estar pelo menos marginalmente acima da média do setor; 

5 - Precisa estar em tomo da média do setor; 

6 - Precisa estar a pouca distância da média do setor; 

Critério menos relevantes: 

7 -Normalmente não considerado, pode tomar-se importante no futuro; 

8 - Muito raramente considerado pelos clientes; 

9 - Nunca considerado pelos clientes, e provavelmente nunca será; 



Tabela 7.4.1.1.a Resultados da pesquisa 2- Percepções internas e externas 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 -Qualidade do Produto (Ferramenta) @ A • o 
2 - Qualidade da Engenharia o ... 111 o 
3- Qualidade da Ferramentaria o A 1111 <> 
4- Prazo de Cotação o o A 111 

5 -Entrega (Velocidade e Confiabilidade) m.t @ 

6 - Flexibilidade o A 111 <> 
7- Capacidade Produtiva ~ AO 

8-Custo 11110 o A i 
Cill) Percepção Interna 

1111 Percepção do Cliente Corporativo 

Â. Percepção do Cliente Interno GMB 

<$>Percepção do Cliente Externo 

1 2 3 Critérios Ganhadores de Pedidos 
3 4 5 Critérios Qualificadores 
6 7 8 Critérios pouco relevantes 
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O gráfico actma apresenta algumas características interessantes, como em 

relação à: 

(i) Qualidade do Produto (Ferramenta): A pesquisa revelou em termos qualitativos 

e exploratórios que clientes corporativos e os externos consideram este critério 

apenas como sendo qualificador, ao contrário da percepção do cliente interno e da 

própria percepção do comando da ferramentaria. Clientes externos e corporativos 

admitem que é possível obter o que foi comprado através de grande esforço de 

controle, coordenação, clareza de informações, especificação correta e 

principalmente força dos contratos legais; 

(ii) Qualidade da Ferramentaria (Engenharia): A percepção deste critério pode ser 

considerado como sendo uma conseqüência da percepção sobre a qualidade do 

produto. Como foi considerado pelos clientes, critério apenas qualificador, 

presume-se que tudo que se refere a sua execução, também deva ser qualificador. 

Apesar dos altos investimentos necessários para manter uma ferramentaria 
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competitiva, nenhuma vantagem ou diferencial está sendo percebida pelos clientes. 

Somente o cliente interno por acompanhar de perto toda a evolução e pertencer ao 

mesmo braço hierárquico a considere um critério ganhador de pedidos; 

(iii) Qualidade da Ferramentaria: Vale os mesmos argumentos apresentados no item 

anterior sobre a qualidade da engenharia percebida. Outro fator relevante é a 

disponibilidade e popularização das tecnologias envolvidas, as quais todas as 

ferramentarias do mundo estão tendo acesso. Portanto a utilização de tecnologias 

avançadas já não impressiona os clientes; 

(i v) Prazo ide cotação: Este é um critério muito considerado pelm: .~:ientes externos ao 

grupo GM, uma vez que qualquer concorrência internacional se faz por intermédio 

de um edital de concorrência, onde existem prazos para que se apresente uma 

proposta de orçamento. Existe uma pequena diferença entre a percepção do 

comando da ferramentaria (critério útil e normalmente considerado) com a dos 

clientes externos (critério importante e sempre considerado). Para o cliente 

corporativo e interno este critério não faz diferença, pelo simples fato de 

pertencerem à mesma corporação e informações assimétricas estarem disponíveis 

somente para os fornecedores internos; 

(v) Entrega (Prazo e Confiabilidade): Este é um critério de extrema importância para 

os clientes, tanto externo como corporativos e interno, pois os cronogramas de 

lançamento de veículos novos são extremamente rígidos e atrelados a estratégia 

corporativa. 

O prazo fornecido reflete os processos vigentes e a confiabilidade e a estabilidade 

dos mesmos. Para todos clientes, sejam internos, corporativos ou externos, este é 

um critério ganhador de pedido e proporciona vantagem crucial. 

Existe uma pequena diferença com relação à percepção do comando da 

ferramentaria, motivado entre outras razões pela inexperiência na prestação de 

serviços à clientes externos, uma vez que com o cliente interno e corporativo a 

proximidade e a informalidade das relações permitem certa flexibilidade contratual. 
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(vi) Flexibilidade: Talvez este critério não tenha sido bem compreendido, pela 

abrangência do tema e da dificuldade em sua compreensão. Para o cliente 

corporativo e externo não interessa que a sua fornecedora seja ou não flexível, o 

importante é que as cláusulas do contrato sejam cumpridas principalmente no que 

diz respeito à confiabilidade de entrega. Por outro lado, para o comando da 

ferramentaria, ela é extremamente flexível em todas as suas operações, pela própria 

definição de "job shop", fator que pode induzir a falsa percepção de que esta 

característica é extremamente valiosa para os clientes; 

(vii) Capacidade Produtiva: É um critério considerado internamente como sendo 

apenas um qualificador, enquanto que para outros clientes a capacidade produtiva é 

considerado um dos ganhadores de pedidos onde proporciona uma vantagem útil 

àquele que tem e normalmente é considerado nas concorrências. 

A preocupação dos clientes está no fato de caso a ferramentaria estiver operando no 

limite máximo de sua capacidade, os riscos associados à ocorrência de algum 

problema não previsto no processo aumentam e possíveis atrasos podem ocorrer 

comprometendo o cronograma de lançamento de veículos dos clientes. 

(viii) Custo: Este parece sem dúvida o critério ganhador de pedidos para os clientes 

corporativos e externos, enquanto que para o cliente interno basta que esteja na 

média do setor. 

Para o cliente corporativo existe a necessidade de justificar a escolha perante as 

áreas legais da corporação e aos sindicatos locais, e o custo é fator fundamental . 

Para o cliente externo é crucial o preço estar abaixo de todos aqueles que estiverem 

qualificados, pois estes acham a qualidade da ferramenta apenas como qualificado. 

O cliente interno, como só utiliza serviços de terceiros quando a carga de trabalho 

interna já estiver tomada, não se preocupa por enquanto com seu preço, pois os 

custos estão diluídos na estrutura da empresa. 
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É notório que existem diferenças de percepção, mas mesmo que esta pesquisa 

tenha sido somente de caráter exploratório e qualitativo, podemos fazer uma inferência 

sobre a visão de que ferramentas de estampagem de partes da carroceria dos veículos e seus 

fabricantes, as ferramentarias, que eram diferenciais competitivos verticalizados pelas 

montadoras já não são vistos como tal. 

A baixa velocidade evolutiva de alguns elos do setor (ver item 7.3.2.4), somado 

a proliferação, disponibilização e popularização das tecnologias de informação e 

automação, fizeram com que houvesse convert;ência nos processos relacionados a projeto e 

fabricação de ferramentais promovendo a "comoditização" dos produtos chamados 

ferramenta,. Este fato não só ocorre nos elos da indústria automobilística, mas no próprio 

automóvel como apresentado por Ealey e Bermudez ( 1996), Klunge ( 1997) e 

PrinceWaterHouseCoopers (2001, 2001b). 

Os investimentos necessários nas atividades de ferramentaria estão cada vez 

maiores e os retornos cada vez menores, uma vez que as percepções dos clientes estão cada 

vez mais convergentes e qualquer diferenciação conquistada não está sendo claramente 

percebida pelos clientes (montadoras) e consumidores finais. 

Como apresentado por Fine (1999) é preciso pensar a cadeia de fornecimento e 

não somente o produto e os processos, assim como identificar o posicionamento na hélice 

dupla (ver item 3.5.1.5). 

A clara tendência do setor rumo a competição exclusiva por preços de 

ferramentas e não pelo valor que outrora agregava e era percebida, deve pressionar as 

montadoras e as ferramentarias verticalizadas ou aquelas já terceirizadas para que se 

repense o modelo de negócios e as relações vigentes no momento. 

Nas atividades complexas desenvolvidas pelas ferramentarias, como já 

apresentada nos itens 6.3, 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 desta dissertação, interceptam-se vários setores 

de velocidades evolutivas distintas, e pela necessidade vital e urgente da redução drástica 

de seu ciclo produtivo, a ferramentaria tem se tomado um alvo de alto potencial onde pode 

ocorrer uma explosão de inovações que permitam: a redução dos ciclos, a alteração dos 

processos e até do próprio modelo de negócios. 
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7.4.2 Percepção dos clientes- (Pesquisa 2)- DESEMPENHO 

A tabela 7.4.2.a a seguir, apresenta a percepção interna do comando da 

ferramentaria da GMB, com relação ao desempenho da mesma comparada aos seus 

concorrentes no mercado brasileiro, dentro da corporação GM, e no mercado internacional, 

assim como a percepção de seu cliente interno GMB, seu potencial cliente corporativo, e os 

potenciais clientes externos, com relação as variáveis em estudo. 

Os resultados apresentados nesta tabela completam as informações necessárias 

para a confecção da matriz de importância e desempenho de Slack ( 1993 ), e possibilitam a 

análise de foco e "gap" existente entre as percepções. 

As notas explicativas da tabela 7.4.2.a, seguem modelo apresentado por Slack 
(1993) : 

Melhor do que a concorrência: 

1 - Consistente e consideravelmente melhor que nosso melhor concorrente; 

2 - Consistentemente e claramente melhor que nosso melhor concorrente; 

3 - Consistentemente e marginalmente melhor que nosso melhor concorrente; 

Igual a concorrência: 

4 - Com freqüência e marginalmente melhor que nosso melhor concorrente; 

5 - Aproximadamente o mesmo da maioria de nossos concorrentes; 

6 - Freqüentemente a uma distância curta de nossos principais concorrentes; 

Critérios menos relevantes: 

7- Usual e marginalmente pior que a maioria de nossos concorrentes; 

8 - Usualmente pior que a maioria de nossos concorrentes; 

9 - Consistentemente pior que a maioria de nossos concorrentes; 
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Tabela: 7.4.2.a Pesquisa 2- Questionário: Posicionamento perante a concorrência: 

pe rcep ção clientes 
Grupo Inter-

N GM I Interno GM nacional 
1 - Qualidade do produto final (ferramenta) 2 3 4 1 5 5 
2.1- Qualidade da engenharia -Pessoal 2 3 5 1 4 4 
2.2- Qualidade da en1[enharia - Tecnologia 2 3 5 1 5 5 
2.3- Qualidade da enJ!enharia -Processos 2 4 6 1 5 6 
3.1- Qualidade da ferramentaria - Pessoal 2 3 4 1 4 6 
3. 2- Qualidade da ferramentaria - Tecnologia 1 3 5 1 6 6 
3.3- Qualidade daferramentaria -Processo 2 3 5 1 5 6 
4- Prazo de Cotação 2 3 5 5 6 7 
5- Entrega(Prazo e Confiabilidade) 2 4 6 1 5 7 
6- Flexibilidade 2 4 6 1 5 6 
7- Capacidade Produtiva 1 2 6 1 5 5 
8- Custo 2 2 5 1 2 4 
Onde: 

(i) A coluna percepção "N'' : É a percepção do comando da ferramentaria com relação 

ao posicionamento perante a concorrência no Brasil; 

(ii) A coluna percepção "GM": É a percepção do comando da ferramentaria com 

relação ao posicionamento perante a concorrência dentro do grupo GM; 

(iii) A coluna percepção "I": É a percepção do comando da ferramentaria com relação 

ao posicionamento perante a concorrência Internacional; 

(iv) A coluna Cliente Interno: É a percepção do client~ ir,.~.:rno, sobre a performance da 

ferramentaria da GMB com relação ao posicionamento perante a concorrência 

Nacional; 

(v) A coluna Cliente GM Corporação: É a percepção de um cliente corporativo, sobre a 

performance da ferramentaria da GMB com relação ao posicionamento perante a 

concorrência dentro da própria corporação; 

(vi) A coluna Cliente Internacional: É a percepção de clientes internacionais e outros 

potenciais clientes, sobre a performance real ou o que se imagina ser a ferramentaria 

da GMB, com relação ao posicionamento perante a concorrência Internacional; 

Obs.: Clientes potenciais internacionais são montadoras que possuem subsidiárias no 

Brasil, e que constantemente compram serviços de ferramentarias ao redor do mundo, mas 

nunca compraram serviços da GMB até o momento. 
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A tabela a seguir mostra um comparativo entre as percepções de performance entre 

o que o comando da ferramentaria GMB percebe e o que o seu cliente interno percebe: 

Tabela: 7.4.2.b Comparativo: Percepção Interna versus Percepção cliente interno no 

mercado nacional 

PERFORMANCE NO MERCADO BRASILEIRO Ferram. Cliente Variação 
GMB Interno 

1 - Qualidade do produto ji_nal Jf!!rramenta) 2 1 1 
2.1- Dualidade da enxenharia -Pessoal 2 1 1 
2.2- Qualidade da engenharia -Tecnologia 2 1 1 
2.3- Qualidade da engenharia -Processos 2 1 1 
3.1- Qualidade da ferramentaria - Pessoal 2 1 1 
3.2- Qualidade daferramentaria -TecnolOGia 1 1 o 
3.3- Dualidade daferramentaria -Processo 2 1 1 
4- Prazo de Cotação 2 5 -3 
5- Entrega (Prazo e Confiabilidade) 2 1 1 
6- Flexibilidade 2 1 1 
7- Capacidade Produtiva 1 1 o 
8- Custo 2 1 1 

A tabela acima mostra que a percepção do cliente interno é de que a ferramentaria 

GMB, é sem dúvida muito suoerior a concorrência no cenário nacional. O critério, prazo de 

cotação, apresentou uma variação negativa, e não é relevante neste caso, uma vez que as 

negociações são informais e tratadas como relações interdepartamentais. 

A tabela a seguir mostra um comparativo entre as percepções de performance entre 

o que o comando da ferramentaria GMB percebe e o que o seu cliente corporativo percebe: 

Tabela: 7.4.2.c Comparativo: Percepção Interna l'ersus Percepção cliente corporativo 

no mercado corporativo 

GM GMCorp. variação 
1 - Qualidade do produto final (ferramenta) 3 5 -2 
2.1- Qualidade da engenharia -Pessoal 3 4 -1 
2.2- Qualidade da enxenharia - Tecnologia 3 5 -2 
2.3- Qualidade da engenharia -Processos 4 5 -1 
3.1- Qualidade da ferramentaria -Pessoal 3 4 -1 
3.2- Qualidade daferramentaria -Tecnologia 3 6 -3 
3.3- Qualidade da ferramentaria -Processo 3 5 -2 
4- Prazo de Cotação 3 6 -3 
5- EntreJ(a (Prazo e Confiabilidade) 4 5 -1 
6- Flexibilidade 4 5 -1 
7- Capacidade Produtiva 2 5 -3 
8- Custo 2 2 o 
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A tabela acima apresenta que a percepção interna é de que a performance est~ 

marginalmente melhor que o melhor concorrente corporativo, mas este cliente a considera 

na média dos concorrentes e em alguns critérios a uma distância curta dos principais 

concorrentes. 

As maiores diferenças estão nos critérios de tecnologia, prazo de cotação e 

capacidade produtiva, onde esperava-se que o nível nacional fosse melhor que os 

concorrentes, mas o cliente a considerou na média do setor e até a pouca distância dos 

concorrentes. 

A tabela a seguir mostra um comparativo entre as percepções de performance entre 

o que o comando da ferramentaria GMB percebe e o que o seu cliente internacional 

percebe: 

Tabela: 7.4.2.d Comparativo: Percepção Interna versus Percepção cliente 

internacional no mercado internacional 

GM Inter- variação 
nacional 

I - Qualidade do produto _final J[_erramenta) 4 5 -1 
2.1- Qualidade da engenharia -Pessoal 5 4 1 
2.2- Qualidade da engenharia -Tecnologia 5 5 o 
2.3- Qualidade da engenharia -Processos 6 6 o 
3.1- Qualidade da fe"amentaria -Pessoal 4 6 -2 
3.2- Qualidade da1erramentaria - Tecnologja 5 6 -1 
3.3- Qualidade da ferramentaria -Processo 5 6 -1 
4- Prazo de Cotação 5 7 -2 
5- Entrega (Prazo e Confiabilidade) 6 7 -1 
6- Flexibilidade 6 6 o 
7- Capacidade Produtiva 6 5 1 
8- Custo 5 4 1 
A tabela actma apresenta que a percepção mterna é de que a performance está na 

média do setor no cenário internacional, mas o cliente internacional a considera, na maioria 

dos critérios, abaixo dos concorrentes, com exceção feita ao nível da engenharia que é 

considerado na média e marginalmente melhor que o melhor concorrente, e o custo que é 

considerado marginalmente melhor que a concorrência, em função principalmente das 

variações do cambio. 

Salta aos olhos alguns critérios tais como o prazo de cotação e a entrega que estão 

sendo considerados marginalmente pior que a concorrência. 
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7.4.3 Matriz Importância versus Desempenho de Slack (1993) 

A tabela 7.4.3.a, a seguir, sintetiza os resultados da pesquisa de forma a permitir a 

construção gráfica e melhor visualização da matriz Importância versus Desempenho de 

Slack (1993). 

A seguir, está a nota explicativa da tabela abaixo: 

• GMB - É a percepção da importância dos critérios competitivos pelo cliente interno; 

• Bra - É a percepção do desempenho da ferramentaria da GMB, comparada com 

concorrentes no mercado brasileiro pelo cliente interno; 

• GMI- Significa desempenho da ferramentaria da GMB, comparada as outras empresas 

do grupo GM, na percepção do cliente interno; 

• lnt. -Significa desempenho da ferramentaria da GMB, comparada as outras empresas 

atuantes no mercado internacional, na percepção do cliente Interno; 

Tabela 7.4.3.a Síntese da pesquisa com cliente interno Nacional- GMB 

GMB Bra GM/ lnt 
1 -Qualidade do Produto (Ferramenta) 3 1 3 4 

2 - Qualidade da Engenharia de Ferramentas 3 

2.1 - Qualidade da engenharia -Pessoal 1 3 5 

2.2 - Qualidade da engenharia -Tecnologia 1 3 5 

2.3 - Qualidade da engenharia -Processos 1 4 6 

3 - Qualidade da Ferramentaria 3 

3.1 - Qualidade da ferramentaria -Pessoal 1 3 4 

3.2 - Qualidade da ferramentaria - Tecnologia 1 3 5 

3.3- Qualidade da ferramentaria -Processo 1 3 5 

4 - Prazo de Cotação 5 5 3 5 

5- Entrega (Prazo e Confiabilidade) 1 1 4 6 

6 - Flexibilidade 3 1 4 6 

7 - Capacidade Produtiva 4 1 2 6 

8- Custo 5 1 2 5 

Obs.: Não é usual a GMB utilizar-se de serviços de outra ferramentaria do grupo. As notas 

atribuídas são percepções, pois as pessoas pesquisadas possuem conhecimento de todos as 

ferramentarias do grupo GM; 
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As figuras a seguir representam a matriz importância versus desempenho, 

elaborado conforme fundamentação teórica apresentada no item 3.5.2.2 e figura 3.5.2.2.b, 

para visualização do atual estágio da ferramentaria da GMB com relação aos critérios 

competitivos, de acordo com a percepção do seu cliente interno em três cenários distintos:

(i) no mercado nacional, (ii) no mercado corporativo, (iii) no mercado internacional. 

No Brasil, segundo a percepção do cliente Interno, temos a seguinte matriz: 

Figura 7.4.3. a Matriz Importância versus Desempenho 

Percepção do Cliente Interno GMB sobre a ferramentaria GMB no mercado Brasileiro 

t 
Pior 
que 

l 
Pou<".o Qualifica- Ganhadores 

._,.-~Relevantes ---t•~,.t--- dores ---tMif--- de pedido~ 

INPORTÂNCIA 
<::@j:·:·:·:««·:·:·:·:·:·:<<·:·:·:«<·:«<·:««·:·:·:<<·:·:<·:·:·:·:«·:·:·:·:·:·:<·:·:·:·:<· para os 
baixa QJENTES alta 

Neste cenário, como discutido nos itens anteriores: a entrada neste segmento 

devido ao montante de investimentos é quase proibitiva. Há divergência sob o ponto de · 

vista de ser ou não ser uma competência essencial de uma montadora. No mercado 

nacional, não há na percepção do cliente interno, nenhum concorrente a altura das 

necessidades e requisitos exigidos, mas a globalização e a facilitação da logística 

internacional podem trazer a qualquer momento algum concorrente de nível para o Brasil. 
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No mercado corporativo, segundo a percepção do cliente interno GMB, temos a 

seguinte matriz: 

Figura 7.4.3.b Matriz Importância versus Desempenho 

Percepção do cliente interno GMB sobre a ferramentaria GMB no mercado corporativo 

E o 
.c 

i 

t 
Pior 
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Pouco Qualifica- Ganhadores 
.... -----....Relevantes -~ .. ~ .. t--- dores ---eMt--- de pedido~ 
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baixa CUENlES alta 

Este gráfico, no processo atual, indica que a ferramentaria GMB está na média 

·corporativa, nos critérios ganhadores de pedidos tais como: 

(i) Prazo de cotação: Independente das relações corporativas existentes é necessário 

que se apresente cotação dentro dos prazos estabelecidos nos editais de 

concorrência; 

(ii) Qualidade do produto: Converge para um mesmo patamar, devido ao fato da 

ferramentaria pertencer a uma corporação global, com estrutura matricial (ver item 

·6.1.2), onde encontra-se na linha da matriz uma vice-presidência de manufatura, que 

entre outrâs responsabilidades, tem como objetivo a criação de procedimentos 
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globais homogêneos e auto alimentados e que todas as inovações sejam 

compartilhadas; 

(iii) Qualidade da engenharia em temos de pessoal e tecnologia: As tecnologias são 

fruto das mesmas políticas globais e da convergência de processos e procedimentos, 

como já comentado no item anterior. A fuga desta convergência global seria a 

capacitação diferenciada dos recursos humanos (Drucker 1990), mas dentro de uma 

corporação que busca a globalização isto se toma conflitante, portanto a percepção é 

a média. 

(iv) Qualidade da ferramentaria em termos de pessoal, tecnologia e processos: Vale os 

mesmos comentários do item anterior, e somados ao fato de que o que está 

envolvido neste critério e a materialização do projeto em ferramenta fisica real; 

Nos outros critérios considerados ganhadores de pedidos, o cliente interno 

colocou a ferramentaria da GMB abaixo da curva de desempenho mínimo de Slack (1993), 

tais como: 

(i) Entrega (prazo e confiabilidade): É muito influenciado pela logística interna e pelos 

processos e procedimentos que dentro do processo de globalização amplificam os 

conflitos surgidos entre os processos locais e os globalizados, e acentuam se caso os 

aspectos culturais distintos (Hofsted 1997) fossem considerados. Não há como 

pressionar a ferramentaria interna, mas um fornecedor corporativo externo há força 

de um contrato; 

(ii) Qualidade dos processos de engenharia: Este critério sofre os mesmos problemas de 

conflito entre procedimentos locais e os globais de forma até mais acentuada devido 

à desigualdade de disponibilidade de recursos entre as empresas do grupo. A 

proporcionalidade dos investimentos com relação à receita das subsidiárias, sempre 

impôs a GMB e a sua ferramentaria incentivos reduzidos, muito aquém de suas 

pretensões, portanto, historicamente a engenharia desenvolveu processos próprios 

para adaptar-se aos níveis de investimentos cedidos. Desenvolveu-se, por exemplo, 

para uma mesma peça estampada, um jogo com menor número de ferramentas que 

os utilizados em outras plantas. 
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(iii) Flexibilidade: É um critério de grande amplitude e diferenças acentuadas entre 

definições, mas o que esta pesquisa exploratória identificou que a flexibilidade 

depende dos recursos disponíveis, e quanto maior sua disponibilidade maior é a 

facilidade de alterar o que está sendo feito; 

Por outro lado, no critério custo/preço, um dos ganhadores de pedidos; a 

ferramentaria GMB está posicionada acima da média, principalmente devido ao fator 

exógeno do processo, o sistema cambial brasileiro. Outro critério na qual, o cliente interno 

a considera acima da concorrência corporativa é sua capacidade produtiva, principalmente 

ctevido a grande oscilação na carga de trabalho, ocasionado pelo efeito Forrester (Fine 

1999) que permite absorver grandes quantidades de trabalho. 

Agora apresentaremos a percepção do cliente interno sobre a ferramentaria 

GMB no mercado internacional. Como ela é uma fornecedora verticalizada, a GMB só 

pode recorrer aos concorrentes internacionais quando a ferramentaria tiver com excesso de 

trabalho: 

Figura 7.4.3.c Matriz Importância versus Desempenho 

Percepção do cliente interno GMB sobre a ferramentaria GMB no mercado Internacional 
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No cenário onde as alternativas e os horizontes se ampliam, os critérios 

considerados pelo cliente interno como estando na média do cenário corporativo, e acima 

da linha de mínima performance, tomam-se de repente critérios abaixo desta mesma linha 

enquanto que outros caem na zona de ação urgente, entre os quais: Entrega (prazo e 

confiabilidade ). 

No mercado internacional a competição é acirrada, existem grandes empresas, 

corporações globalizadas, pequenas e médias empresas, mas as atividades, ou melhor, o 

fluxo de trabalho segue o mesmo procedimento que o apresentado no item (item 6.3.4 e 

figura 6.3 .4.a). 

Nem no critério Custo e Preço, apesar da política cambial do país, fizeram com 

que a percepção do cliente interno o mantivesse acima da concorrência internacional. 

Existem empresas ao redor do mundo que fazem melhor, mais rápido, em maiores 

quantidades e mais barato. 

Como ação urgente, para a sobrevivência neste mercado é fundamental, 

segundo a percepção do cliente interno que se tome ação de melhora no critério entrega, 

nos processos de engenharia, na habilidade de mudar o que está sendo feito e na capacidade 

produtiva. 

Outros critérios não estão na zona de ação urgente, mas estão abaixo da curva 

de desempenho mínimo e merecem atenção, são eles: 

(i) Qualidade da F erramentaria em termos de processos, tecnologia e pessoal; 

(ii) Qualidade de engenharia em termos de pessoal e tecnologia; 

(iii) Qualidade do produto (ferramenta); 

(iv) Prazo de cotação; 

Portanto a sobrevivência neste mercado depende de mudanças drásticas em 

termos de processos, estratégias, gestão, estrutura organizacional, e uso revolucionário das 

tecnologias de informação e automação. As inovações são também fundamentais para 

alterar as percepções dos clientes e conquistar alguma vantagem competitiva sustentável ou 

temporária e sair da convergência comoditizante do setor. 
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8 Propostas de reposicionamento da Ferramentaria GMB 

A partir do "mapa" identificado ao longo do item anterior, e das análises 

conceituais e pesquisa qualitativa exploratória realizada no item 7, foi possível visualizar o 

posicionamento atual da ferramentaria da GMB, a partir do qual po'de se sugerir algumas 

propostas de reposicionamento. 

A estratégia corporativa como apresentado no item 4, têm clara tendência em 

crescer rumo ao aproveitamento do maior mercado do planeta, a Ásia, além de consolidar 

as economias de escala e escopo a partir da aquisição e alianças estratégicas com empresas 

presentes no mercado pretendido. Este processo estratégico provocou uma inevitável 

proliferação de plataformas veiculares e redundâncias estruturais em todos os níveis. 

O mercado brasileiro como apresentado no item 4, tem apresentado crescimento 

marginal baixo em seu volume de produção e receita, mas os investimentos para 

manutenção e aumento da participação no mercado nacional continuam sendo uma das 

prioridades corporativas. Portanto os investimentos, apesar de não serem de grande monta, 

continuarão a ocorrer para a manutenção de tal política e posição de mercado. 

A queda das barreiras do comércio internacional, a política da paridade cambial 

entre a moeda nacional, o Real e o dólar americano, no início dos anos 90, atraíram para o 

Brasil 17 (dezessete) montadoras, tornando o mercado brasileiro altamente competitivo e de 

grande diversidade, proporcionado aos consumidores o direito de escolha. 

A exigência do índice de nacionalização de veículos no Brasil, garantido por lei 

é uma segurança a manutenção do parque industrial nacional, uma vez que boa parte das 

dezessete montadoras instaladas no Brasil, traz inicialmente modelos desmontados para 

serem somente integrados no país. Estas empresas possuem um período de 3 anos para 

consolidar o índice de nacionalização exigido por lei. 

Um possível reposicionamento da ferramentaria da GMB depende 

exclusivamente de definição corporativa com relação ao reconhecimento de que os 

trabalhos executados pela ferramentaria serem uma competência central que garanta 

alguma vantagem competitiva perante os concorrentes e que sejam percebidas pelos 

clientes. 

Pelos resultados da pesquisa 1 (ver item 6.3.4.6), não há convergência no 

assunto, logo é controverso falar se é ou não uma competência central. 
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A seguir analisamos as propostas apresentadas no item anterior: 

8.1 Proposta I - Manutenção do Processo Atual 

A manutenção do processo atual, isto é verticalizado, seria o reconhecimento 

da corporação da competência central dos serviços prestados pelas ferramentarias. 

A tendência corporativa (ver item 4.3.3) deve seguir em direção à escala 

produtiva e à consolidação do escopo globa~ onde o "downsizing" estrutural da corporação 

é inevitável para voltar a obter os retornos marginais crescentes, mesmo que seja pela 

diminuição do denominador da fração lucratividade que é representado pelas receitas 

divididas pelos custos e despesas. 

O desenvolvimento de ferramentais é uma das atividades que requer os maiores 

investimentos e responsável pelo alto ciclo de desenvolvimento, penalizando 

numericamente os custos e os prazos devido a esta atividade ter um dos maiores ciclos do 

processo total. 

A manutenção da ferramentaria dentro do contexto interno deverá ser adaptada 

a estratégia corporativa, onde as características do mercado brasileiro e do Mercosul são 

diferentes de outras partes do planeta, portanto a estrutura deverá ser reduzida para adaptar

se as novas necessidades e as perspectivas marginais de acréscimo de volumes. Até mesmo 

no mercado dos carros ditos populares, devido à presença de 17 montadoras que em sua 

maioria competem nos mesmos segmentos, haverá estagnação do volume de vendas. 

Os baixos volumes e a alta competitividade regional não justificam o 

desenvolvimento total de novos lançamentos e de todo portfólio de produtos presentes no 

Brasil, portanto o ajuste é inevitável. 

A manutenção da ferramentaria GMB verticalizada tem o objetivo de manter as 

competências internas, somente para o desenvolvimento de veículos cuja previsão de 

vendas justifiquem os investimentos necessários. 

A manutenção da posição atual significa que na matriz produto versus processo, 

a ferramentaria continuaria a estar posicionado na linha como um "job shop", e na coluna 

como produção de baixos volumes e alta variedade cuja atividade estaria orientada para o 

processo. 
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O ajuste na capacidade instalada, como já foi dito, é inevitável, é o 

"downsizing" deve seguir critérios estratégicos, seguido de uma grande reengenharia de 

processos, adaptando-se as futuras realidades do cenário. 

A capacidade interna deve ser ajustada para que em termos de competência, 

todas as necessidades da GMB sejam atendidas e superadas, mas em termos de capacidade 

produtiva interna, de forma a não penalizar a estrutura de custos interna (ver item 7.3.1}, e 

não sofrer os efeitos do efeito "Forrester" (Fine 1999}, o excedente da capacidade deve ser 

terceirizada, seguindo processos criteriosos apcsentados no item 3.5.1.6. 

Vale ressaltar que capacidade pode ser terceirizada, mas as competências 

Jamais. 

Conforme Fine (1999), deve-se pensar a cadeia de fornecimento de forma mais 

ampla, uma vez que a vantagem competitiva não é mais isolada, e sim uma somatória de 

várias outras capacidades, competências ao longo de toda a cadeia produtiva. 

A consolidação deste processo de desenvolver toda a cadeia de abastecimento, 

parte do princípio de se repensar todo o projeto dos ferramentais objetivando a 

modularização dos sistemas e das partes, que permitem modificar os processos existentes e 

tomá-los horizontais facilitando sobremaneira o desenvolvimento de parceiros e 

fornecedores. 

O uso de toda a tecnologia instalada dentro do processo atual tem tido o mero 

objetivo de integrar e criar um fluxo de informações, que pelo modelo de Venkatraman (ver 

item 3.5.1. 7), posiciona-se em uso de cunho somente evolucionário. 

O uso evolucionário de complexa tecnologia que requer altos níveis de 

investimentos em aquisição, manutenção e toda competência necessária para utilização dos 

mesmos é menosprezar os limites e potenciais das mesmas. 

A utilização de tais tecnologias em seu nível máximo de forma otimizada e 

competente, em caráter revolucionário, pode alavancar e transformar todo o processo, 

modificando até mesmo o modelo da rede e até mesmo do escopo dos negócios. 

(Venkatraman 1994 ). 

A ferramentaria como já apresentado em itens anteriores, é uma atividade 

antiga que na indústria automobilística existe desde sua criação, e caracterizada pela grande 
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habilidade de seus funcionários. Esta habilidade é originada da experiência prática e da 

sistemática da tentativa e erro. 

A evolução e implantação das tecnologias (CAD, CAM, CNC) na ferramentaria 

não causaram grandes impactos uma vez que, como já dito, todos os funcionários que 

projetam em CAD, desenvolvem o caminho das ferramentas de usinagem no CAM e 

programam as máquinas CNC, são ferramenteiros que após anos de experiência e 

conclusão de cursos superiores são transferidos para estas áreas. Portanto o processo com a 

inclusão das tecnologias não sofreram nenhuma alteração. 

A incorporação de tecnologias de alto teor de conhecimento intensivo, CAE, 

não pode seguir o mesmo processo de implantação de outras tais como CAD e CAM, uma 

vez que o nível de conhecimento deste tipo de tecnologia é diferenciado. 

O CAE é um conjunto de programas de computador que manipulam equações 

complexas e tem suas limitações numéricas nos seus algoritmos somados a limitação da 

própria arquitetura dos computadores, logo a qualidade dos resultados é proporcional ao 

conhecimento e a qualidade daquele que o opera. Esta tecnologia é diferenciada e de forma 

a não causar nenhum profundo "gap" entre o processo existente e o que poderia ser feito, o 

CAE foi integrado ao processo corrente, limitando assim todo seu potencial. 

A utilização de seu potencial poderia ser alavancado com a quebra do conflito 

entre a experiência prática versus à tecnologia que tem capacidade de antecipar todos os 

problemas antes que elas venham efetivamente a ocorrer. 

Como é sabido que ainda existem limitações tecnológicas em todos os sistemas, 

a união da experiência prática, com os conhecimentos teóricos e a tecnologia CAE, pode 

ser o pivô dos "trade-offs" que poderia alavancar todos os critérios competitivos, 

proporcionado melhoria sensível na entrega (prazo e confiabilidade ), flexibilidade, 

capacidade produtiva, na qualidade e no custo e preço final. Poderia inclusive transformar o 

critério entrega como a vantagem competitiva sustentável da ferramentaria GMB. 
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8.2 Proposta 11: Processo 11 -A Ferramentaria como Fornecedor Corporativo 

Outra alternativa possível é a adóção de uma tática, aqui definida como 

processo li, onde a ferramentaria GMB posicionaria se como fornecedora de produtos -~ 

serviços para toda corporação através da ampliação do escopo da missão e prioridades da 

manufatura na estratégia corporativa. 

Este processo li está apresentado esquematicamente conforme figura abaixo: . 
Figura 8.2.a: Processo Alternati~o II- Fornecedor Corporativo: 

Processo 

li 

Esta alternativa de reposicionamento pode ter duas variações apresentadas 

abaixo, entre outras possíveis: . 

Alternativa 1 : A ferramentaria GMB poderia de forma independente, aproveitar a 

oscilação na sua carga de trabalho, originada pelo longo período entre desenvolvimentos de 

novos veículos (média 4 anos), e fornecer serviços a outras empresas do grupo que não 

possuam ferramentaria própria; 
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Alternativa 2 : A ferramentaria GMB e parte da vice-presidência de manufatura 

global dedicada a este negócio ("Metal Fabricating Division- MFD"), desenvolvimento de 

ferramentais de estampagem de chapas, centralizasse todas as ativi~ades e fizesse a 

coordenação global e desenvolvesse estratégia compatível para atender as necessidades 

futuras de toda a corporação; 

Antes de discutirmos as duas alternativas acima, é necessário apresentarmos os 

resultados da pesquisa explontória qualitativa realizada (ver metodologia item 5), a partir 

da qual foi possível definir a matriz importância versus desempenho de Slack(1993), e 

conhecera a percepção do cliente corporativo sobre a ferramentaria da GMB. 

Figura 8.2.a Matriz Importância versus Desempenho: Fornecedc·t <-:orporativo 

Percepção dos clientes corporativos sobre a ferramentaria GMB no mercado corporativo 
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baixa QJENlES alta 

A matriz acima, apesar de ser fiuto de uma pesquisa exploratória, nos dá uma 

idéia sobre a percepção do cliente, onde é possível identificar algumas prioridades 
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competitivas de ação de melhora urgente, outras para melhoria contínua e algumas para 

manutenção do desempenho. 

Cada prioridade competitiva é influenciada direta ou indiretamente por algumas 

áreas de decisões operacionais, apontados por Slack (1993) e Corrêa (1994) (ver item 

3.5.2.2 e figura 3.5.2.2.d). 

A identificação das relações entre quais áreas de decisões influencia cada 

prioridade competitiva permite desenvolver ações urgentes para melhorar o desempenho 

daqueles que estão na zona de ação urgente na percepção do cliente, e aqueles que estão 

abaixo da linha de desempenho mínimo, dando prioridade àqueles que são ganhadores de 

pedidos e posteriormente àqueles qualificadores. 

8.2.1 Alternativa 1 do Processo 11 -· Ferramentaria GMB como fornecedor 
corporativo 

A tabela a seguir resume as relações entre as prioridades competitivas e as áreas 

de decisão: 

Tabel a: 8.2.l.a Prioridades e suas Areas de Decisão (*) 
Areas de decisão: + + + . 

IJ) co 
o o ·c;, 

o •CO IJ) o 
•CO - IJ) 

o IJ) Q) <> Q) () c <( 
(9 o () .... Q) 

0... I-

1 Qualidade do produto c FF FF FF 
2 Qualidade da engenharia - Pessoal c FF M FF 

Qualidade da engenharia- Tecnologia M FF FF FF 
Qualidade da engenharia - Processos M FF FF FF 

3 Qualidade da ferramentaria - pessoal M FF FF FF 
Qualidade daferramentaria- Tecnologia u FF FF FF 

Qúalidade da ferramentaria - Processos u FF FF FF 
4 Prazo de cotação M FF FF FF 
5 Entrega (Prazo e Confiabilidade) M FF FF FF 
6 Flexibilidade u FF FF FF 
7 Capacidade Produtiva u FF FF FF 
8 Custo c FF FF FF 
Onde: Ação ~ U -Urgente; M- Melhona; C - manter constante; 

(*) ~ áreas de decisão; 

Relação: FF~ Forte: M ~ Média: ff ~ Fraca; 
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A tabela acima, nos apresenta as relações entre as prioridades competitivas e as 

áreas de decisões nas quais deve-se priorizar ações operacionais de forma a melhorar seu 

desempenho e a percepção dos clientes. 

A alternativa onde se propõe a transformação da ferramentaria da GMB em um 

fornecedor corporativo de ferramentais, segundo a matriz de Slack (1993), é fundamental a 

priorização das que necessitam de ações prioritárias, são eles: 

(i) Qualidade da Ferramentaria em ter mos de Tecnologia: Apesar da prioridade 

corporativa em homogeneizar os processos e transformá-los em globais (ver item 

6.1.2) a linha da estrutura matricial conflita com as prioridades e necessidades da 

coluna, onde as condições de contornos de cada região são diferentes (volume, 

receita, competências, entre outras). 

A definição das tecnologias está sob responsabilidade de grupos especializados 

pertencentes à vice-presidência dos processos globais, e estes definem a partir das 

estratégias corporativas todo o portfólio de produtos de tecnologia que são aceitos 

pelo grupo GM, porém as singularidades de cada região não são levadas em 

consideração. 

Portanto para fornecimento de produtos e prestação de serviços aos clientes 

corporativos será necessário esclarecer as diferenças existentes, o nível de 

produtividade e qualidade atingida com os recursos tecnológicos existentes. 

(ii) Qualidade da Ferramentaria em termos de processos: A escassez de recursos e 

restrição orçamentária imposta pela coluna da estrutura matricial, a qual pertence a 

ferramentaria da GMB sempre pressionou as ações e esforços de sua força de 

trabalho no desenvolvimento de projetos flexíveis e customizados as necessidades 

de seu cliente interno. Estas customizações não são bem aceitas e conflita com o 

objetivo corporativo de padronização dos processos. 

Portanto para fornecimento de produtos e prestação de servtços aos clientes 

corporativos será necessário esclarecer as diferenças existentes, o nível de 

produtividade e qualidade atingida com os processos correntes e adaptá-los as 

necessidades requeridas. 
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(iii) Flexibilidade: Com relação a este tópico, que é a habilidade de mudar o que está 

sendo feito, a percepção do cliente corporativo foi baseado no paradigma entre 

processos altamente estruturados dos americanos, japoneses e europeus contra os 

processos flexíveis isto é, não procedimentados, não escritos e baseado em relações 

informais que prevalecem na ferramentaria da GMB no Brasil. 

A informalidade existente na ferramentaria da GMB é uma das fontes d1e sua 

flexibilidade, e foge aos procedimentos rígidos e departamentalizados de outras 

empresas do grupo. 

Portanto para transformar a ferramentaria da GMB em fornecedor corporativo, com 

relação a este critério, será necessário esclarecimento sobre os modos de opera,;ão e 

adaptar o que for necessário a pedido dos clientes e fazer consta:· :ws contratos. 

(iv) Capacidade produtiva: Em termos de capacidade produtiva, os clientes 

corporativos, pelo menos a maioria deles, estão acostumados a altos volumes, altos 

níveis de produção, grande quantidade de novos projetos, altos investimentos e 

recursos diversos abundantes entre outros fatores, e se s~1rpreendem com a 

produtividade que se obtém no Brasil, com os recursos limitados, como já descrito 

nos itens anteriores. 

A percepção sobre uma possível limitação da capacidade produtiva pelas razões 

acima descritas faz crescer entre os clientes corporativos a desconfiança com 

relação à confiabilidade dos processos e na entrega em razão da manutenção 

constante das operações no nível máximo da sua capacidade. 

Portanto para melhorar a percepção sobre este critério será necessário que se 

esclareça os processos e aumente a credibilidade sobre eles. 

Portanto para melhorar o desempenho nos critérios competitivos identificados 

como de ação urgente na percepção dos clientes, entre muitas ações passíveis de serem 

tomadas, uma alternativa de baixo custo é esclarecer as diferenças existentes, as vantagens, 

os ganhos, as limitações e fazer aumentar a credibilidade nos processos correntes. 
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Esta alternativa é uma alternativa alinhada com os objetivos e prioridades da 

corporação (ver item 6.1.1), onde podemos destacar o trabalho em equipe multi cultural, 

com profundo compartilhamento de conhecimentos e fonte de inovações constantes, . 

aproveitamento das novas oportunidades na Ásia, concretização do uso intensivo do 

comércio eletrônico, e agir como uma companhia única, entre outros. 

Esta alternativa também vêm de encontro com os objetivos da vice-presidência 

de manufatura global, a qual as ferramentarias das subsidiárias estão subordinadas, linha da 

estrutura matricial (ver item 6.1.2). 

A figura abaixo representa de forma esquemática o modelo de negócio 

proposto: 

Figura 8.2.2.a Alternativa 2 do Processo 11: Ferramentaria Corporativa Global 

Grupo General 
Motors 

Saturn Opel Buick 

Pontiac 

Suzuki 

Fiat 

lsuzu 

Subaru 

Outros 

Holdens 

erramenataria 
Global 

Neste processo, todas as subsidiárias e empresas do grupo, que tivessem 

ferramentarias, perderiam o poder hierárquico (coluna da estrutura matricial ver item 6.1.2) 

sobre elas, e estas poderiam criar uma nova linha na estrutura, como segue: 
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Figura 8.2.2.b Nova estrutura proposta; 

General Motors Automotive Operations (Operações Automotivas) 

Processos Globais 

• Engenharia 

• Manufatura 

• F erramentarias 

• 
Outros (ver item 6.1.2J 

. . . . . . • . 

América do 
Norte 

América 
Latina, 
África e 
Oriente 

Europa 

~"""t·········~········· •• •••••••Jf'..lCU1 0 ••••••••• 

]Jutck Chevrolet GME 
····cadillac Fiat Opel 

Chevrolet AlfaRomeo Vauxhall 
Geo GMB Bedford 

GMC Saab 
Hummer Lotus 
Pontiac Fiat 

Ásia e 
Pacífico 

•. "9u;JJki 
Hold~if· •• 
Maruti 
Isuzu 
Fuji 

Subaru 
TaChing 

•• •• · . • • . . . . 
I . . . . . . • • • • .. Saturn Lancia Daewoq.···· .. ··. •• Nufl(mi ••••••• 

········ ·····•••• 
·····•·••················•····•····· 

Fonte: Baseado no item 6.1.2 

Nos Estados Unidos este processo já é uma realidade, uma única ferramentaria, 

fornece todos os serviços e produtos para as montadoras das marcas Buick, Cadillac, 

Pontiac, entre outras. 

Nem todas as montadoras pertencentes ao grupo GM, entre elas as quats 

mantêm participação acionária, possuem uma estrutura formal de ferramentaria 

verticalizada dentro de sua unidade industrial. E ainda, aquelas que possuem são 

penalizadas pelo efeito "Forrester" (Fine 1999), isto é, oscilações no volume de trabalho 

que acarreta excesso de capacidade em determinadas épocas e em muitas outras ocasiões 

falta de capacidade produtiva, sendo a empresa a buscar outros fornecedores externos. 

Uma das vantagens da alternativa proposta é a de aproveitar estas oscilações 

que não ocorrem simultaneamente em todas as plantas, e de forma harmoniosa 

homogeneizar as áreas de decisões operacionais (organização, processos, tecnologia, 

recursos humanos, instalações e gestão) de forma a alavancar as prioridades competitivas 

da corporação. 
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Dentro desta alternativa, poder-se-ia aproveitar todos os aprendizados e 

experiências coletivas, de forma a reduzir o ciclo do processo de desenvolvimento de 

ferramentais (um dos maiores pênaltis da industria automobilística), de forma drástica, e 

conquistando uma vantagem competitiva através do reposicionamento das operações em 

termos corporativos e globais. A figura a seguir apresenta o novo posicionamento: 

Figura 8.2.2.c Matriz Produto versus Processo 

Criação de uma F e"amentaria Global Corporativa; 

Matriz produto 
X processo 

Fonte: Slack, N. Vantagem competitiva em manufatura (1993) e adaptado por Correa,H. L., em 
Gestão de Operações - MBA2000. 

Esta alternativa reposiciona a ferramentaria GMB, como parte integrante de 

uma nova estrutura, onde · de uma posição flexível de um "job shop", passaria a 

especializar-se em determinados tipos de ferramentais, e poder-se-ia adaptar toda sua 

estrutura e com aprendizados constantes, melhorias contínuas, otimização de recursos e sua 

alocaçã<? e inovações na busca de uma redução de ciclo drástica, e minimização do efeito 

"Forrester" (Fine 1999), através do controle, estabilização e alocação otimizada da carga de 

trabalho da corporação. 

Por exemplo, o Brasil poderia desenvolver todos os ferramentais de cofre do 

motor para ·todos os veículos do grupo, e outras ferramentarias da mesma forma se 

especializariam em outras partes. 
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8.3 Proposta 111 : Processo 111 - Ferramentaria como Fornecedor global 

Outra alternativa possível é a adoção de uma tática, aqui definida como 

processo Ill, onde a ferramentaria GMB posicionaria se como fornecedora de produtos e 

serviços a toda corporação e outras montadoras através da ampliação do escopo da missão e 

prioridades da manufatura na estratégia corporativa. 

Este processo Til está apresentado esquematicamente conforme figura abaixo: 

Figura 8.3.a Processo Alternativo Til- Fornecedor Independente Corporativo e Global 

Processo 

111 

Esta alternativa de reposicionamento pode ter também duas variações 

apresentadas abaixo, entre outras possíveis: 

Alternativa 1 : A ferramentaria GMB poderia de forma independente, aproveitar a 

oscilação na sua carga de trabalho, originada pelo longo período entre desenvolvimentos de 

novos veículos (média 4 anos), e fornecer serviços a outras empresas do grupo que não· 

possuam ferramentaria própria e a outras montadoras; 
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Alternativa 2: A ferramentaria GMB e parte da vice-presidência de manufatura 

global dedicada a este negócio ("Metal Fab:ricating Division- :MFD"), re3ponsável pelo 

desenvolvimento de ferramentais de estampagem de chapas, centralizasse todas as 

atividades e fizesse a coordenação global e desenvolvesse estratégia compatível para 

atender as necessidades futuras de toda a corporação e de outras montadoras; 

Antes de discutirmos as duas alternativas acima, é necessário apresentannos os 

resultados da pesquisa exploratória qualitativa realizada (ver metodologia item 5), a partir 

da qual foi possível definir a matriz importância versus desempenho de Slack(l993), e 

conhecera a percepção do cliente externo (outras montadoras) sobre a ferramentaria da 

GMB. 

Figura 8.3.b Matriz Importância versus Desempenho 

Percepção de alguns potenciais clientes externos sobre a Ferramentaria GMB no mercado 

Internacional 

t 
Pior 
que 

1 
Pouco Qualifica- Ganhadores 

._,. ---aRelevantes ---t!IJ~,.I--- dores ----t ... ..-.- de pedido~ 

IIVPORTÂNCIA 
.,,::{·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·z·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:-:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·m:-:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·: para OS .,.,.,.,.,.z·:·:·:·:-:·:·:·:·:·>:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:<·m:-:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:<·:·:·:·:·:·:·:f:::· 

baixa QJENlES al1a 
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A matriz acima, apesar de ser fiuto de uma pesquisa exploratória, nos dá uma 

idéia sobre a percepção de clientes externos a corporação, onde é possível identificar 

algumas prioridades competitivas de ação de melhora urgente, outras para melhoria 

contínua e algumas para manutenção do desempenho. 

Cada prioridade competitiva é influenciada direta ou indiretamente por algumas 

áreas de decisões operacionais, apontados por Slack (1993) e Corrêa ( 1994) (ver item 

3.5.2.2 e figura 3.5.2.2.d). 

A identificação das relações entre quats áreas de decisões influencia cada 

prioridade competitiva permite desenvolver ações urgentes para melhorar o desempenho 

daqueles que estão na zona de ação urgente na percepção do cliente, e aqueles que estão 

abaixo da linha de desempenho mínimo, dando prioridade àqueles que são ganhadores de 

pedidos e posteriormente àqueles qualificadores. 

A tabela a seguir resume s relações entre as prioridades competitivas e as áreas 

de decisão desta alternativa: 

Tabela: 8.3.a Prioridades e suas l Areas de Decisão (*) 
Areas de decisão: t _t _t 

I ro ! (/) 

o o O> 
(/) o I{U o 

I{U ...... (/) 

o (/) (1) o 
<( Q) () c 

<.9 o () .._ Q) 

i o.... 1-

1 Qualidade do produto M FF ' FF ! 

2 Qualidade da engenharia - Pessoal c FF i M : 

Qualidade da engenharia - Tecnologia M FF ! FF 
Qualidade da engenharia - Processos M FF I FF 

3 Qualidade da ferramentaria - Pessoal M FF FF 
Qualidade da ferramentaria- Tecnologia M FF I FF I 

Qualidade da ferramentaria - Processos M FF FF 
4 Prazo de cotação lJ FF FF 
5 Entregél {Prazo e Confiabilidade) u FF FF 
6 Flexibilidade M FF I FF 
7 Capacidade Produtiva M FF I FF 
8 Custo M FF FF 
Onde: Ação ~ U - Urgente; M - Melhona; C - manter constante; 

(*) ~ áreas de decisão; . 

Relação: FF~ Forte; M ~ Média; ff ~ Fraca; 
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A tabela acima apresenta as relações entre as prioridades competitivas e as 

áreas de decisões nas quais deve-se priorizar ações operacionais de forma a melhorar seu 

desempenho e a percepção dos clientes. 

Na alternativa onde se propõe a transformação da ferramentaria da GMB em 

fornecedor global não só corporativo de ferramentais, segundo a matriz de Slack (1993), é 

fundamental a priorização das que necessitam de ações urgentes, são eles: 

Pelo vultoso mcntante de investimento necessário para desenvolvimento de 

ferramentais para carroceria de veículos, as montadoras recorrem a concorrências 

internacionais, de onde a partir de inúmeras propostas, somente algumas são qualificadas e 

dentre elas uma é escolhida. 

Para estes clientes a percepção sol re a ferramentaria da C". m, ou sobre n que 

os especialistas imaginam ser estão apresentados nos gráficos e tabela acima, muitos 

critérios estão na faixa ele melhoria abaixo da linha de performance mínima, enquanto 

outros três descritos a seguir, estão na zona de ação urgente: 

(i) Prazo de Cotação: Nas concorrências internacionais, o cumprimento de datas é 

fundamental, e a rapidez do fechamento do recebimento das propostas, exige 

fundamentalmente das ferramentarias total domínio de seus processos e custos de 

forma prover orçamentos de forma rápida, coerente, justa e não acarrete em perdas 

no futuro; 

(ii) Entrega (Prazo e Confiabilidade): Nas concorrências internacionais, um dos 

critérios ganhadores de pedidos declarado pelas montadoras, é o prazo e a 

confiabilidade de entrega, uma vez que os cronogramas de desenvolvimento e 

lançamento de veículos são extremamente rígidos e àqueles que tiverem prazos 

menores e grande credibilidade na entrega garantem às montadoras menores riscos e 

possibilidade absorção de problemas que porventura venham a ocorrer em outros 

processos; 

Os critérios tais como a qualidade de engenharia e de ferramentaria, em termos 

de pessoal, tecnologia e processos, considerados pelos clientes como abaixo da linha de 

performance mínima, são as bases fundamentais para a melhoria de todos os outros 

critérios, e pela tabela de relacionamentos acima, verifica-se que estes são amplamente e 
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fortemente influenciados pelos processos de gestão, recursos tecnológicos e humanos e 

pelos processos operacionais. 

O posicionamento da ferramentaria da GMB neste segmento está condicionado 

a alterações substanciais no modelo atual de trabalho, uma vez que existem concorrências 

com ferramentarias gigantes, grandes, médias e pequenas que operam sob as mais variadas 

condições e processos. 

A penetração neste mercado exigirá a redefinição de todo o escopo, missão e 

estratégia da ferramentaria de forma a garantir o sucesso no negócio. 

A estrutura existente hoje não pode ser a base inicial de ação, e sim a partir da 

redefinição da estratégia definir se a estrutura essencial para o sucesso. 

Como visto na tabela 8.3 a, onde estão expressas as relações entre as 

prioridades competitivas e às áreas de decisão, podemos inferir que a viabilização desta 

alternativa é fortemente int1uenciada por todas áreas de decisão. 

A viabilização desta, exigirá mudanças drásticas, uma vez que será necessário 

aumentar sua capacidade produtiva de modo a atender a todos os clientes: o interno, o 

corporativo e outros externos, assim como a percepção dos clientes com relação à sua 

performance com relação aos critérios competitivos. 

Muitos "trade offs" se colocarão no caminho da viabilização desta tática, mas 

pode-se identificar algum pivô que eleve todos os critérios, sem que haja investimentos 

vultosos na ampliação (expansão) da capacidade atual e na perpetuação dos processos. Por 

outro lado é possível, segundo os conceitos apresentados na fundamentação teórica, com 

pouco investimento e com alteração nos processos atuais, na forma de gestão e com o 

desenvolvimento da cadeia de fornecimento é possível viabilizar esta alternativa. 

Através de reengenharia de processos e dos modelos de fazer versus comprar, 

apresentados na fundamentação teórica desta dissertação, poder-se-ia identificar as 

atividades relevantes com grande importância estratégica cujas competências já estejam 

dominadas e reorganizá-las, enquanto outras atividades poderiam ser terceirizadas de forma 

estratégica objetivando a ampliação da capacidade interna através das relações com a nova 

cadeia de fornecimento que será formada. 

Os conhecimentos e as competências poderiam ser canalizados e focados, 

segundo o modelo das vantagens estratégicas de Porter (ver item 3.5.1.2), buscando uma 
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diferenciação, a liderança de custo ou ainda foco. Baseado neste modelo, a ferramentaria. 

da GMB poderia para seu cliente interno, continuar a oferecer todo o portfólio de 

ferramentas, enquanto que para os clientes corporativos e externos poder-se-ia canalizar 

esforços, competências e todo o aprendizado e oferecer somente ferramentas específicas de 

grande complexidade a baixo custo, mais rápido e melhor. 

A união do desenvolvimento da cadeia de fornecimento e da definição do alvo 

estratégico permitiria a ferramentaria da GMB alcançar a economia de escala, diferenciar 

seu produto e conquistar uma vantagem c )mpetitiva sustentável em meio à média 

velocidade evolutiva do segmento. 

Para a alternativa 2 neste processo (fornecedor gbbal de ferramentas) valem as 

mesmas observações feitas para a alternativa 2 do processo li (fornecedor corporativo de 

ferramentas) só que acrescidas das novas oportunidades geradas pela demanda das outras 

montadoras externas ao grupo GM. 

O objetivo desta alternativa é aumentar o volume, obter a economia de escala, 

eliminar as oscilações de demanda, implementar inovações no produto e nos processos de 

forma a identificar vantagens competitivas mesmo que temporárias. 

A passagem da condição de "job shop" para um processo em linha 

realimentado pela curva de aprendizado, pela oportunidade potencial de padronização e 

modularização, pelo aproveitamento das facilidades da logística internacional, pela 

evolução do conhecimento e das tecnologias permitirá aumentar drasticamente a velocidade 

dos processos e reduzir o ciclo produtivo. 

Esta vantagem competitiva, sustentada pelas barreiras à entrada de novos 

concorrentes, dará condições de reiteradamente interceptar o futuro e buscar continuamente 

as inovações que garantirão a sustentabilidade das receitas crescentes. 
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8.4 Alternativa IV: Processo IV - Novo modelo de negócios 

Outra alternativa possível é a adoção de uma tática, aqui definida como 

processo IV, onde a ferramentaria GMB se posicionaria como fornecedora de produtos e 

serviços a todo grupo GM, outras montadoras, e a outros tipos de indústria e com g~~stão 

própria de novos produtos, através da independência do grupo GM e da criação de um novo 

escopo, de uma nova visão, missão e prioridades de uma nova empresa. 

Este processo IV está apresentado esquematicamente conforme figura abaixo: 

Figura 8.4.a: Processo Alternativo IV- Nova empresa Independente 
,----------------------------------------------------------------------~ 

Processo 

Da mesma forma que o processo II (ver item 8.2) onde 2 alternativas foram 

apresentadas, nesta proposta as mesmas podem ser pensadas. 

Alternativa 1 : A ferramentaria GMB poderia de forma independentemente, 

aproveitar sua competência e capacidade acumulado ao longo do relacionamento interno 

dentro da GMB no desenvolvimentos de veículos e fornecer serviços a outras empresas do 
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grupo, a outras montadoras e penetrar em algum mercado com um novo modelo de 

negócios; 

Esta alternativa irá requerer aumento da capacidade produtiva imediata, se for 

ficar na categoria de "job shop", ou poder se ia, segundo Fine (1999), terceirizar as. 

capacidades ficando internamente com as atividades de conhecimento e experiência, 

passando para terceiros as atividades de baixa importância estratégica cujas competências 

relativas para a atividade sejam baixas (ver item 3.5.1.6). Vale relembrar que terceiriza- se 

capacidade, mas não conhecimento. 

Nesta mesma linha de raciocínio, a implementação desta alternativa, sem o 

inchaço da estrutura organizacional, que penalizaria de forma drástica as finanças da 

empresa, seria a desativação de atividades de alta competência instalada, mas cuja 

importância estratégica é baixa. Por outro lado se existe atividades de alta importância 

estratégica cuja competência interna é baixá deve-se buscar alianças estratégicas que traga 

estas competências a nível interno na empresa. 

Outra possibilidade que viabilizaria esta alternativa seria a adoção de um nicho, 

isto é, especialização em desenvolvimento de determinados tipos de ferramentais, passando 

na matriz produto versus processo de Slack, de "job shop" para produção em linha. O 

mercado reconheceria a ferramentaria oriunda da GMB, como sendo o especialista em 

determinados ferramentais de componentes, onde com investimentos adequados, processos 

de incentivo a inovação, pesquisa e desenvolvimentos específicos e a curva de aprendizado, 

a vantagem competitiva seria alcançada, principalmente pela redução drástica do ciclo. 

Outra possibilidade de viabilizar esta alternativa, aumentado sua capacidade 

produtiva, pelo uso das tecnologias em nível revolucionário segundo V enkatraman ( 1994 ), 

seja numa simples reengenharia de processos como na reengenharia da rede de negócios. 

O aumento da capacidade produtiva pode se dar através do "spin off' da 

ferramentaria da GMB, com participação acionária da GMB, cujas outras cotas poderiam 

ser vendidas a outras montadoras instaladas no Brasil, de forma a ter comprometimento dos 

acionistas no uso otimizado e distribuído dos recursos e com minimização do efeito 

"Forrester" (Fine 1999) que reduziria os riscos, os custos estruturais e manteria um retorno 

crescente de lucros. 
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Alternativa 2 : A ferramentaria GMB e a parte da vice-presidência de manufatura 

dedicada a este negócio ("Metal Fabricating Division- MFD"), no desenvolvimento de 

ferramentais de estampagem de chapas, fossem vendidas mas permanecendo o controle 

acionário com o próprio grupo GM, e esta nova empresa centralizaria todas as atividades e 

coordenaria de forma global e desenvolveria estratégia compatível para atend1~r as 

necessidades futuras de todo o grupo GM, outras montadoras e penetraria em novos 

mercados e negócios, fazendo uso das competências adquiridas alavancando o escopo 

econômico. 

Esta alternativa poderia ser um simples "spin otf' da MFD juntamente com as 

ferramentarias de todas as subsidiárias da GM , ganhando autonomia e gestão própri.a, ou 

poderia ser uma divisão por cotas onde o contr :>le permaneceria com L 5mpo GM e outras 

cotas poderiam ser pulverizadas entre outras montadoras ou até mesmo pertencente a outros 

negócios. Esta opção já garante a escala econômica e utilização dos recursos de forma 

otimizada, reduzindo-se os riscos do efeito "F orrester". 

Adicionado à economia de escala, a união com empresas de outros setores, 

garantiria com processos adequados de gestão, o alcance da ec~)nomia de escopo, 

otimizando-se o uso dos mesmos recursos para as mais variadas aplicações. Esta opção 

também garante, teoricamente, o descolamento da lucratividade desta nova empresa com as 

oscilações do setor automobilístico. 

A abrangência global desta nova empresa, também já seria alcançada assim 

como a penetração nos mercados mais longínquos, uma vez que seus acionistas seriam 

multinacionais com participação e penetração nos mais diversos mercados e segmentos. 

Estas alternativas referentes ao processo IV requerem sem dúvida um novo 

modelo de negócios, onde uma nova estratégia deve ser elaborada a partir da interceptação 

constante do futuro e a qual a nova estrutura organizacional deve se amoldar. 
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8.5 As prioridades competitivas, os conflitos e os pivôs dos "trade offs" 

Vale lembrar que em todas as alternativas propostas, cada prioridade 

competitiva na qual deve haver uma ação concentrada para a melhora do seu nível de 

desempenho e elevá-lo para a parte superior da curva de limite mínimo de desempenho da 

matriz importância versus desempenho de Slack, haverá um conflito com outras prioridades 

competitivas, de onde os conceitos abordados sobre "trade-off' (ver item 3.5.2.3) surgem: 

A tabela abaixo apresenta os conflitos entre as prioridades competitivas, 

segundo Slack (1993): 

Tabela 8.5.a- Conflitos entre as prioridades competitivas: 

I 
I 

Qualidade do Produto 

Qualidade da engenharia 

Qualidade da Ferramentaria 

Prazo de cotação 

Entrega (Prazo e Confiabilidade) 

Capacidade Produtiva 

Flexibilidade 

Custo 
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Nesta análise encontramos alguns pontos de conflitos: 

c c c 

Q) 

'"O o ro ...... 
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c 

~ Qualidade de Produto com Custo: Quanto maior a qualidade requerida, maior é o custo 

envolvido na alocação dos recursos necessários; 

~ Qualidade da engenharia com Custo: Quanto maior é a qualidade de recursos humanos · 

e tecnológicos na engenharia requerida pelos clientes, maior será o custo envolvido; 
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~ Qualidade da ferramentaria com Custo: Quanto maior é a qualidade da ferramentaria 

exigida pelos clientes, maior será o custo envolvido na manutenção do nível 

tecnológico e das competências; 

~ Entrega (Prazo e Confiabilidade) com Custo: Quanto menor a "entrega" maior será o 

custo, pela quantidade de recursos necessários a serem alocados para o cumprimento 

efetivo-· dos prazos; 

-, Entrega (Prazo e ConfiaCilidade) com Flexibilidade: Quanto menor e mais rígido for a 

"entrega", menos flexível poderá ser o processo, ou o inverso também se aplica, isto é, 

quanto maior for a flexibilidade a entrega ficará comprometido; 

Figura 8.5.a Esquema do "trade-off' entre crit ~rios 

Critério 8 
Critério C 

Fonte: Vantagem Competitiva em manufatura, Slack, 1993. 

A melhora no critério "A", acarreta em prejuízo no critério "B", mas o ideal seria a 

identificação do pivô deste "trade off' 

Os conflitos entre os critérios "A" e "B" acima descritos podem ser contornados 

caso o pivô seja descoberto e deslocado, elevando os critérios a um patamar superior. 

O deslocamento do pivô pode ser obtido através da mudança de processos, 

aplicação das tecnologias em nível revolucionário, alteração dos sistemas de gestão e do 

modelo de negócios, entre outras possíveis. 

Os conflitos apresentados na tabela 8.5 acima podem ser representados em termos 

de diagrama de "trade off' da seguinte maneira: 



Figura 8.5.b "Trade off"das alternativas propostas 
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Custo 

I Flexibilidade I 

Flexibilidade 

Custo 

Custo 

Custo 

Custo 

Custo I 
Portanto para qualquer alternativa proposta apresentado nos itens acima (8.1, 

8.2, 8.3 e 8.4), é fundamental a identificação dos pivôs de forma a viabilizar a melhora de 

desempenho sem penalizar outras prioridades competitivas. 

A baixa velocidade do setor aliado as convergências, já discutidas em itens 

anteriores, tendem a transformar o segmento de ferramentarias em comodities universais, 

portanto é preciso pensar nos pivôs como sendo a o foco nascente de inovações e das 

vantagens competitivas que irão proporcionar as diferenças perceptíveis dentro de um setor 

altamente competitivo e com tendências a comoditização. 
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8.6 Uso da tecnologia de informação em nível revolucionário como Pivô dos 
"trade offs" entre as prioridades competitivas 

Como já apresentado, e discutido através dos conceitos de Venkatraman, e 

dentro de cada alternativa proposta, o uso de tecnologia tal como o CAD e CAM, que 

substituíram os desenhos em prancheta e a programação manual de máquinas operatrizes 

respectivamente, proporcionaram evolução e transformação sensível no setor de 

ferramentarias, pois estas tecnologias promoveram a integração das atividades envolvidas 

no desenvolvimento de ferramentais. (ver item 4.2.3) 

Nos tempos modernos, com grande influência de um setor de alta velocidade 

evolutiva e outra de conhecimento intensivo, a tecnologia CAE desponta como pivôs de 

"trade offs", se bem utilizados e geridos seus potenciais. 

A evolução da arquitetura de computadores e seus processadores juntamente 

com os métodos numéricos viabilizaram o desenvolvimento de algoritmos matemáticos 

capazes de através dos recursos computacionais, reproduzir complexos fenômenos fisicos 

dinâmicos, não lineares e transientes. Esta capacidade permitiu que engenheiros 

especializados pudessem simular o efeito real de processos de fabricação, antes mesmo de 

ter despendido qualquer quantia em investimentos para fabricação de ferramentais baseados 

em experiência, tentativa e erro. 

A introdução da tecnologia CAE, em nível evolucionário (Venkatraman 1994), 

integrou duas áreas antes não integradas, são elas: a área de "tryout" com o projeto de 

ferramenta! (engenharia). As tecnologias CAD e o CAM promoveram a integração da 

engenharia de produtos com a engenharia de ferramenta! até a usinagem dos ferramentais, 

ficando para o "tryout" tornar um projeto em realidade na tentativa e erro. (ver item 6.3.4). 

CAE é uma poderosa e complexa ferramenta que através de algoritmos 

matemáticos simulam fenômenos fisicos reais, e a sua implantação e utilização exigem 

necessariamente recursos e competências ~specíficas de alto nível. 

Estas tecnologias foram implementadas na ferramentaria, os ciclos foram 

reduzidos de forma sensível, mas o fluxo de atividades como já apresentado não foram 

alterados, isto é não sofreram nenhuma reengenharia de processos. 
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A figura abaixo está baseada no fluxo genérico das atividades da ferramentaria 

detalhado no item 6.3.4 e figura 6.3.4.a), onde o campo de abrangência das tecnologias de 

informação está esquematicamente apresentado: 

Figura: 8.6.a Integração 

Externos 

de 

Serviços 

Fonte: Ver figura 6.3.4.a 
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A figura acima apresenta que a introdução de sistemas CAD, em medos da 

década de 80, reduziu as distâncias entre as engenharias de produto e manufatura, mais 

especificamente a ferramentaria, responsável pelo projeto e desenvolvimento dos 

ferramentais. 

Na seqüência, a introdução dos sistemas CAM, uma vez que as tecnologias 

computadorizadas (CNC - Controle Numérico Computadorizado) já haviam chegado ao 

setor de maquinas, integraram a engenharia as áreas de manufatura, através de fluxo de 

informações (modelo matemático do que deviam ser construídos) computadorizadas. Esta 

etapa foi complementada com a introdução de sistema ERP (Enterprise Resource 

Planning), que paralelamente aos sistemas CAD e CAM, integraram as áreas no que tange 

as informações de recursos e suas alocações. 

A concretização destas tecnologias reduziu sobremaneira o ciclo produtivo da 

ferramentaria, pois o que era manual passou a ser automático, e esta afirmação foi 

comprovada por Hayes e Wheelwright (1988), que atribui o sucesso apenas parcial destas 

tecnologias devido à utilização de processos tradicionais de gest8.o ao in·vés de inová-lo. 

Com a EDI (Eletronic Data lnterchage) foi o inicializado o processo de 

integração com fornecedores através de tecnologia de informação, por através da qual as 

informações eram enviadas e recebidas. 

Havia um conflito muito grande entre as tecnologias implementadas, no início 

do processo de desenvolvimento de ferramentais, com o processo de tentativa e erro no 

final ("tryout"). As reduções do ciclo alcançada no início eram desperdiçadas no final do 

processo, e muitas vezes não justificando os investimentos realizados. 

Com a tecnologia CAE, a área de "tryout" foi integrada ao processo virtual de 

desenvolvimento de ferramenta}, onde todos os problemas eram identificados e corrigidos 

durante a fase de projeto, antes que nenhum investimento em construção tivesse sido feita. 

A utilização destas tecnologias, mesmo em níveis evolucionários, possibilitou a 

redução do ciclo produtivo total, redução dos desperdícios, melhora da qualidade, aumento 

da confiabilidade de entrega, aumento da flexibilidade operacional e aumento da 

capacidade produtiva sem que os custos fossem aumentados, uma vez que os retornos 

foram superiores aos investimentos necessários principalmente devido à disponibilidade e 

popularização de tais tecnologias de informação. Portanto as tecnologias aqui discutidas 
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podem ser consideradas como sendo um dos pivôs dos "trade offs" entre as prioridades 

competitivas. 

Se o uso em níveis evolucionários, destas tecnologias, já produz efeitos 

positivos, o uso em níveis revolucionários, seja em uma reengenharia de processos, 

redefinição da rede e do modelo de negócios, devem trazer retornos ainda maiores com o 

alcance de alguma vantagem competitiva. 

8. 7 Outros Pivô dos "trade offs" entre as prioridades competitivas 

Além destas tecnologias de informação, existem outros pivôs, a serem 

identificados, dentro dos processos e do modelo de negócios atual, podendo transformar 

através destes pivôs e potenciais inovações, os produtos e serviços oferecidos pela 

ferramentaria da GMB em um novo modelo de competitividade e de negócios. 

Novas estratégias e novos modelos de negócios exigem novas estruturas 

organizacionais e novas formas de gestão, portanto outro pivô pode ser uma nova forma de 

gestão, novas estruturas organizacionais, novas instalações, novos recursos entre outros. 

Inovação através de pesquisa e desenvolvimento pode também ser um pivô, 

onde através de uma inovação inesperada que reduza drasticamente o ciclo produtivo, todos 

os processos e produtos (ferramentas) comoditizados podem ser sucateados. 

A inovação também garante ao inventor vantagem competitiva sustentável 

(setor de velocidade evolutiva baixa), e permitirá modificar todo o processo corrente da 

indústria automobilística, podendo inclusive promover, segundo a hélice dupla de Fine 

(1999), a reintegração das ferramentarias ou parte delas, que tenham desenvolvido ou que 

tenham domínio deste tipo de inovação. 

A inovação também permite a mudança de percepção sobre o valor dos 

serviços, fazendo com que a convergência da comoditização não tenha mais sentido. Por 

exemplo, uma inovação que permita a redução do ciclo de desenvolvimento de ferramentais 

de 12 meses para menos de 6 meses não tem preço para as montadoras. 
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9 Planejamento de mudança organizacional 

O "mapa" atual da ferramentaria GMB, as análises pertinentes, assim como as 
propostas de alternativas táticas de curto, médio e longo prazo já foram apresentadas nos 

itens anteriores, portanto o objetivo neste item é tentar propor um planejamento de 

mudança organizacional que melhor acomode as propostas feitas e fazer as considerações 

finais do caso apresentado. 

Estas propostas não devem ser entendidas como algo pontual, mas sim um 

processo evolutivo que demandará necessariamente tempo e esforço organizacional. 

9.1 A decisão 

As alternativas propostas apresentadas neste trabalho demandarão grandes 

esforços em termos de mudança organizacional, onde para as maiores oportunidades estão 

associados os maiores riscos e margens. 

A decisão da escolha de uma ou outra proposta é fundamentada em algumas 

variáveis: 

(i) Oportunidade: Explorar as novas oportunidades resultante da estratégia 

corporativa e das necessidades de mercado (ver item 4.3.4); 

(ii) Risco: Probabilidade de fracasso ou sucesso no aproveitamento das 

oportunidades (ver item 4.4). Os riscos estão associados entre outros fatores à: 

altos níveis de investimentos, alteração dos processos correntes, atendimento a 

diferentes especificações de diferentes clientes, diversidade cultural e de valores 

das empresas que compõe o grupo GM; 

(iii) Mudança organizacional: Esforço necessário para mudar a organização no 

sentido de aproveitar as oportunidades (" ... Structure follows strategy ... ") -

Besanko, Dranove e Shanley 2000, p566; 
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A combinação das variáveis, no sentido crescente do aproveitamento das novas 

oportunidades conduz a escolha da nova estrutura de operações adequada a cada etapa do 

processo de transição. 

tomadas: 

(i) Processo: São as alternativas propostas (ver item 8); 

(ii) Foco: Esta sendo abordado como sendo o tempo necessário para ter-se 

consolidar a mudança organizacional; 

A cada fase do processo de transição, algumas ações necessariamente devem ser 

(i) Competências: Habilidade de fazer os ferramentais (ver item 6.3.3 e 

6.3.4); 

(ii) Arquitetura (Produto, Processo e Cadeia de abastecimento): No 

processo atual toda a arquitetura é integrada (ver item 3.5.1.5 e 6.3.4), 

enquanto que nas propostas apresentadas é fundamental que se possa 

aumentar a capacidade sem que os conhecimentos essenciais sejam 

terceirizados; 

(iii) Orientação: A orientação é dada segundo a matriz produto versus 

processo de Slack (1993)- (ver item 6.3); 

(iv) Modelo de negócios: Baseado no conceito do modelo de Hamel (ver 

item 3.5.1.3), onde deve-se privilegiar os beneficios para o cliente, 

configurar a estratégia e os recursos essenciais e valorizar as fronteiras 

da empresa; 

(v) Margem: Abordado tomo sendo a diferença entre o que o cliente está 

disposto a pagar com o custo real do produto/serviço; 

A tabela a seguir resume o processo de escolha das alternativas propostas: 
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Tabela 9.I.a tabela síntese das decisões 
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As organizações em meto ao ambiente complexo e hiper competitivo na 

atualidade, estão fazendo da mudança organizacional uma constante, que segundo Fine 

(2002) talvez seja a verdadeira capacidade sustentável, pois mostra a habilidade da empresa 

em desenhar e redesenhar reiteradamente a cadeia de valores na busca constante de fontes 

de alguma vantagem competitiva. 

A mudança organizacional, segundo Caldas e Wood Jr (1999), pode ser 

entendida de forma metafórica como sendo um pingo d'água que cai em um lago e gera 
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uma série de ondas circulares. A queda da gota é controlável, mas o resto é pura fisica não 

linear, portanto metaforicamente a gota é o agente e as ondas são as mudanças geradas. 

Toda mudança organizacional não é linear e imprevisível. Demanda esforços, 

altos níveis de investimentos, mudança de valores, processos, objetivos e paradigmas. 

Com o objetivo de tomar o processo de mudança menos drástico está sendo 

proposta uma evolução como apresentado no item a seguir: 

9.2 O processo e as considerações finais sobre o processo de mudança 

As propostas apresentadas no item 8, têm duas vertentes: 

(i) Poder ser uma iniciativa independente da ferramentaria da Gl\ffi; 

(ii) Pode ser uma iniciativa corporativa; 

O processo I é a manutenção das operações atuais, mas para que este processo 

se perpetue ajustes na capacidade serão necessários. Estes ajustes devem ter como base: 

(i) Previsão da demanda futura; 

(ii) Estratégia corporativa focada em escala e escopo econômico; 

(iii) Eliminação dos custos das atividades que não agregam valor ao 

processo; 

(iv) Outros; 

O processo 11 é a seqüência incrementai do anterior e pode ser implementada 

por qualquer subsidiária da GM que possua ferramentaria própria, pois este processo 

fundamenta-se no aproveitamento das oscilações de demanda que ocorrem ao longo do ano 

e que passarão a ocorrer mais freqüentemente devido à estratégia corporativa. 

Este processo tem o objetivo de obter a vantagem competitiva da velocidade, 

pela reorientação para produto, saindo da condição de um "job shop", especializando-se em 

determinadas peças e realimentadas pelo processo de aprendizado. 

Nesta etapa alterações na estrutura, no processo, nas instalações e equipamentos 

serão necessários. 
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Este processo poderia ser conduzido de forma centralizada pela corporação que 

poderia controlar e balancear a carga de trabalho em todas as instalações, concentrando-se 

na harmonização dos processos e especializando as instalações. 

Depois de concretizado o processo 11, a implantação do 111 se toma uma 

conseqüência. 

Caso a iniciativa fosse feita de forma independente pela ferramentaria da GMB, 

nesta fase ela estaria com sua infra-estrutura, logística e capacidade adaptada às demandas 

de seu cliente interno e especializada para atender as demandas corporativas de forma veloz 

e sem concorrência. Com estas capacidades e competências adaptadas a esta situação, ela 

estaria preparada a fornecer estes produtos e serviços as outras montadoras que na busca 

por redução em seu ciclo produtivo poderitam estar dispostas a propiciar margens maiores. 

O mesmo ocorre em escala global e com volumes muito maiores de produção, 

se o processo fosse conduzido pela corporação. Neste caso após a consolidação do processo 

11, a corporação já deverá ter obtido a vantagem competitiva da velocidade reduzindo o 

ciclo de desenvolvimento dos ferramentais de 12 para 6 meses, contribuindo na redução de 

pelo menos 30% no tempo total de desenvolvimento de um veículo. O sucesso desta fase 

expõe a potencialidade da manufatura como arma estratégica corporativa. 

A implementação do processo IV, após a consolidação do 111, parece outro 

passo, uma evolução natural. As tecnologias, o aprendizado, a gestão, o processo, a infra

estrutura, a logística internacional, e as novas competências desenvolvidas, tomarão ociosas 

as capacidades instaladas, e a entrada em novos negócios seria a reutilização de todos os 

recursos e potenciais desenvolvidos. 

O novo modelo de negócios poderia ser o fornecimento de toda a carroceria já 

montada, pronta para receber os opcionais e todos os outros componentes do veículo. 

Não se pode esquecer de que durante toda esta transição os processos de 

pesquisa e desenvolvimento em busca de inovações devem ser intensificados, uma vez que 

todas as vantagens competitivas são temporárias. 

A seguir todo o processo de transição exposto neste item está sintetizado em 

forma de gráfico, como segue: 



Figura 9.2.a O processo de mudança organizacional 

~· 

~ u 
N 
~ 
~ 

PRESSÃO ~ ~ 
~ ~ GLOBALIZAÇ'ÃO 
~ ~ VELOCIDADE EVOLUTIVA 
~ ~ CLIENTES 
~ ~· TECNOLOGIA 
S STAKEHOLDERS 

~ ~ 
~ ~ 

~ ~ 
~ = ~ ~ 
~ ~ 
c 
~ 
8 
~ 

HOJE 

Global 
Processo 11-2 

Global 
Processo 111-2 

TRANSIÇÃO 

Global 
Processo IV-2 

GMB 
Processo IV-1 

TEMPO 

FUTURO 

210 



211 

1 O Análise e Considerações finais 

Dentre todas as ações táticas e estratégicas possíveis de serem implantadas, a 

menos complexa em termos de investimentos e mudança organizacional é a manutenção do 

atual processo, isto é, permanecendo verticalizado e continuar fornecendo todos os 

ferramentais para a GMB. Todos os ativos, processos, políticas, valores, objetivos, visão e 

missão permanecem as mesmas, dependendo totalmente das diretrizes corporativas. 

Pesquisas têm detectado a convergências das estratégias das corporações 

automobilísticas, assim como da comoditização de seus produtos finais e a busca intensa 

das vantagens competitivas sustentáveis no passado e temporárias na atualidade . 

. O processo IV é a constatação da dinâmica da hélice dupla (Fine 1999 - ver 

item 3. 5 .1. 5) em ambientes dinâmicos na busca de novos modelos e novas riquezas. 

A mudança súbita do processo I para o IV demandaria esforços extremos e 

mudanças radicais, tanto a nível. tecnológico como na forma de gestão, e colocaria em 

conflito os diferentes valores culturais existentes no grupo, resultado da estratégia 

corporativa adotada. 

Com o objetivo de minimizar os conflitos e suavizar o processo de mudança, 

processos intermediários (li e III) foram propostos. Estas fases intermediárias permitirão a 

empresa de forma harmoniosa redirecionar as ferramentarias ao novo modelo de negócios. 

No encerramento desta dissertação, vale lembrar que este trabalho tentou 

relacionar um estudo de caso com os fundamentos teóricos envolvidos de forma a propiciar 

a visualização de todo um processo de reposicionamento de empresa, desde o levantamento 

de dados, desenvolvimento de cenários, análises e propostas. 

O objetivo a ser cumprido foi de desenvolver um processo de análise para 

responder a simples pergunta: O que fazer em ambiente de alta competitividade rumo a 

comoditização? 

O primeiro passo cumprido foi a de pesquisar e explicitar o cenário atual do 

setor automotivo em nível global e regional, uma vez que os limites das empresas 

automobilísticas e de seus fornecedores transcenderam o alcance local atingindo a 

amplitude global. 
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As desregulamentações do comércio mundial, somado aos acordos regionais, 

impulsionados pela velocidade evolutiva das tecnologias e pressionado pelos acionistas na 

busca dos retornos crescentes, todos estes eventos colaboraram para a aceleração da quebra 

das barreiras regionais encurtando as distâncias entre os mercados e os produtores. 

O cenário desenvolvido foi baseado nas pesquisas de grandes empresas de 

consultorias empresariais e de grupos de pesquisas ligado às universidades de grande 

credibilidade, e a partir deste cenário assumido como premissa válida e verdadeira, foi 

possível identificar os riscos e as oportunidades deste segmento. Vale relembrar que o 

desenvolvimento do cenário não faz parte do objetivo desta dissertação. 

Após a identificação dos riscos e oportunidades, foi dada ênfase no 

posicionamento da GMB e de sua ferramentaria neste cenário, assim como da descrição 

detalhada do modelo de negócio na qual está inserida. 

A partir destas informações foi possível analisar o modelo de negócios atual da 

ferramentaria da GMB, assim como a estratégia corporativa a qual esta atrelada, através dos 

modelos de Porter, Hamel, Prahalad, Fine, Venkatraman. Análises mais detalhadas com 

relação às operações de manufatura foram executadas e basearam-se nos conceitos e 

modelos de Slack. 

Devido a não convergência conceitual com relação às prioridades competitivas 

das operações de manufatura, foi feita uma breve pesquisa bibliográfica com relação a elas, 

com a qual foi possível convergir para algumas prioridades, com as quais foi dado 

prosseguimento a etapa seguinte desta dissertação. 

O passo seguinte foi executar uma pesquisa exploratória baseada em entrevistas 

com representantes de outras montadoras de modo a identificar o relacionamento que têm 

com as ferramentarias que lhes fornecem ferramentais de estampagem de peças de 

carro cena. 

Nesta fase do trabalho temos: 

(i) Definido o cenário a partir do qual os riscos e as oportunidades foram 

identificados; 

(ii) O mapa do modelo de negócios atual da ferramentaria da General 

Motors do Brasil; 

(iii) A relação de algumas montadoras com as ferramentarias; 
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(iv) As prioridades competitivas de operação da manufatura; 

A partir das prioridades competitivas, o próximo passo foi executar outra 

pesquisa exploratória através de um simples questionário, cujo objetivo foi de detectar as 

percepções do comando da ferramentaria, do cliente interno GMB, do cliente corporativo e 

de potenciais clientes externos sobre a percepção de quais são os critérios importantes 

(ganhadores de pedidos, qualificadores e pouco relevantes) e a percepção do desempenho 

da ferramentaria da GMB com relação à concorrência no cenário brasileiro, corporativo e 

internacional. 

Com estes questionários em mãos, segundo os conceitos de Slack, foi possível 

elaborar a matriz importância versus desempenho e verificar os "gaps" existentes entre as 

percepções internas da ferramentaria com a de seus clientes atual e os potenciais. 

Foi possível desenvolver as seguintes matrizes importância das prioridades 

competitivas versus desempenho da fen·amentaria da GMB: 

(i) Percepção do Cliente Interno GMB sobre a importância dos critérios 

competitivos e com relação ao desempenho comparado aos concorrentes 

no mercado nacional; 

(ii) Percepção do Cliente Interno GMB sobre a importância dos critérios 

competitivos e com relação ao desempenho comparado aos concorrentes 

no mercado corporativo; 

(iii) Percepção do Cliente Interno GMB sobre a importância dos critérios 

competitivos e com relação ao desempenho comparado aos concorrentes 

no mercado internacional; 

(iv) Percepção do Cliente Corporativo sobre a importância dos critérios 

competitivos e com relação ao desempenho comparado aos concorrentes 

no mercado Corporativo; 

(v) Percepção do Cliente Corporativo sobre a importância dos critérios 

competitivos e com relação ao desempenho comparado aos concorrentes 

no mercado Internacional; 

(vi) Percepção do Cliente Externo Internacional sobre a importância dos 

critérios competitivos e com relação ao desempenho comparado aos 

concorrentes no mercado Internacional; 
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Estas matrizes permitem a identificação das prioridades competitivas as quais 

merecem ação urgente de melhora assim como aquelas que necessitam apenas de melhora, 

pois estão posicionadas abaixo da linha de performance mínima de desempenho. 

A partir destas matrizes somadas as informações até aqui identificadas e 

definidas, com fundamentação nos conceitos apresentados foi possível propor algumas 

alternativas e suas respectivas análises. 

A manufatura, apesar de estar sofrendo pressões de horizontalização devido ao 

conflito crescente entre a alta velocidade de evolução e mudança das necessidades dos 

clientes finais contra o longo ciclo produtivo, uso intensivo de capital, rápida obsolescência 

e inflexibilidade burocrática dos processos, ainda permanece como arma estratégica 

essencial, mas precisa renascer baseado em outros paradigmas. Basta lembrar que já 

existem montadoras cuja manufatura de veículos já estão sendo entregues a terceiros, tal 

como a Porsche, Daimlerchrysler, BMW e Saab (Doing, Ritter, Speckhals e Woolson 

2001). E este modelo deve ser seguido por toda a cadeia de abastecimento a montante e 

jusante. 
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11 Limitações do Trabalho e sugestões para trabalhos futuros 

Esta dissertação teve caráter exploratório/especulativo e preocupou-se com o 

desenvolvimento de um processo lógico e conceitual sobre a decisão do que fazer e de 

como fazer, dentro do ambiente competitivo descrito ao longo desta dissertação. 

Não havia muitos trabalhos quantitativos conclusivos e principalmente 

publicados e disponíveis nesta área, devido principalmente a confidencialidade das ações 

empresariais. 

Os cenários do setor automobilístico os quais foram assumidos como premissas 

básicas para conclusão do trabalho, foram baseados em resultado de pesquisas de empresas 

de consultorias e institutos ligados às universidades de grande credibilidade, e não foram 

questionados, uma vez que não fazia parte dos objetivos desta dissertação. 

Uma sugestão para futuros trabalhos, a respeito de cenários e estratégias d.o 

setor automotivo, seria a de questionar os artigos, os números, as hipóteses, as afirmações e 

conclusões publicadas até o presente momento, de forma a possibilitar a elaboração de um 

cenário estatisticamente passível de ser comprovado. 

Assim como os cientistas genéticos estudam as moscas das fiutas para 

chegarem rapidamente, através da semelhança dos genes, as novas descobertas (Fine 1999), 

o estudo da evolução da indústria automobilística e de sua cadeia de abastecimento torna-se 

viável. 

Portanto fica a recomendação ·de se estudar a cadeia de abastecimento do setor 

automobilístico, de forma mais completa e abordando os valore tangíveis quanto os 

intangíveis e verificar a adequabilidade dos modelos existentes de análise. 

As pesquisas realizadas para proposição de alternativas e suas respectivas 

análises foram executadas em um espaço amostrai muito reduzido e restrito, uma vez que 

foram realizados com pessoas os quais, direta ou indiretamente, o autor tem acesso e que 

tenham conhecimento sobre o assunto. 

O trabalho teve caráter exploratório cuJa viabilidade e adequabilidade foi 

apresentado na metodologia, logo cumpriu os objetivos desta dissertação, mas como 

seqüência ficam as seguintes sugestões: 
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(i) Definir um novo espaço amostrai que leve o resultado das pesquisas ao nível 

conclusivo; 

(ii) Estender a amostra a toda empresa, que se relaciona com a produção (compras, 

finanças, qualidade, produção, engenharia, vendas, pós-vendas, marketing, entre 

outras), uma vez que toda a empresa através dos times de trabalho tem contato 

direto ou indireto com ferramentais ou com o produto final destas; 

Outra dificuldade encontrada durante a confecção desta dissertação foi a de 

encontrar um modelo teórico que identificasse as competências centrais em ambiente 

dinâmico influenciado pela intersecção de vários segmentos cujas velocidades evolutivas 

são distintas. Portanto haveria necessidade de se preparar um modelo adequado à indústria 

automobilística que em meio às varáveis citadas permitisse a identificação das 

competências. 

O exemplo claro do comentário do parágrafo anterior está na divergência das 

montadoras com relação aos serviços e produtos fornecidos pelas ferramentarias serem 

considerados competências centrais ou não. 

Como sugestão fica a averiguação estatística que conduza a uma conclusão 

sobre os critérios que cada empresa utiliza para definir suas competências centrais e quais 

são seus determinantes para a decisão do que comprar e do que fazer. 

Outra dificuldade foi encontrar modelos conceituais que interligassem os de 

estratégia empresarial com as de operações dentro de um ambiente dinâmico de média e 

alta velocidade evolutiva. 
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12 Notas 

AT Kearny: Empresa de consultoria empresarial; 

Agency relationship: Termo usado para expressar o relacionamento entre empregado 

(agent) e empregador (principal), onde o empregado age em favor do empregador e onde 

ocorrem problemas de comportamentos oportunisticos (pré e pós-contratuais); 

Batch job: Termo inglês que em operações expressa o sistema de produção flexível que 

se caracteriza pela produção de baixos volumes de múltiplos produtos; 

CAD Computer aided design - projeto de produto feito utilizando-se um programa de 

computador, onde utiliza-se modelos geométricos básicos que através de operações 

matemáticas os transforma no modelo geométrico que representa o produto; 

CAE: Computer aided engmeenng - análises e cálculos de engenharia auxiliada por 

programa de computador; 

CAM: Computer aided manufacturing - definição dos caminhos ótimos de usinagem de 

uma peça, ou de processos de manufatura; 

CEO: Chief Executive Officer - Significa presidente, diretor superintendente, ou 

profissional responsável por toda a operação da empresa; 

CNC: Controle Numérico Computadorizado - Comandos computadorizados que 

controlam as operações de máquinas de manufatura; 

CIM : Computer integrated manufacturing - a integração das áreas envolvidas no 

desenvolvimento de produto através de meios eletrônicos (CAD, CAE, CAM, CNC); 
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Core business: Termo inglês que significa negócio empresarial central ou essencial para a 

organização; 

Core team: Termo inglês que significa equipe de trabalhos com habilidades específicas; 

DCX: Daimler Chrysler - Empresa originada da fusão da Alemã Mercedes Benz com a 

Americana Chrysler; 

DFA: Design for assembly: Significa projeto de produto baseado na facilitação da 

montagem de seus componentes; 

DFM: Design for manufacturing 

manufaturabilidade; 

Significa projeto de produto baseado na sua 

Gap: Termo inglês que se refere a brecha, lacuna; 

GM: General Motors; 

GMB: General Motors do Brasil; 

Global sourcing: Termo inglês que significa procura de componentes para compra em 

todos os países do globo terrestre; 

Hold up :Termo inglês que em economia de empresas significa investimentos específicos 

em equipamentos específicos que não são aplicáveis a outras atividades; 

IMVP : Intemational Motor Vehicle Program - Programa de pesqmsa do setor 

automobilístico; 

lnsight: Termo inglês que significa percepção; 
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Intelecto: capacidade de criar conhecimento, ou capacidade de fazer uso racional e 

altamente desenvolvido da inteligência; 

Job shop: Termo inglês que expressa o sistema de produção altamente flexível, quase 

artesanal, que se caracteriza pela produção de pouco volume de grande variedade de 

produtos; 

McKinsey: Empresa de consultoria empresarial; 

MIT: Massachusetts Institute ofTechnology; 

Moral Hazard: Termo inglês que expressa o oportunismo pós contratual; 

Novas riquezas: Segundo Hamel é a riqueza da empresa originada de inovações radicais, 

seja por inovações também radicais em sua linha de produtos, em serviços inovadores, em 

reorganização da cadeia de suprimentos entre outras, sem se desfazer doa ativos da 

empresa: 

PWC: PriceWaterHouseCoopers- Empresa de consultoria empresarial; . 

Powertrain: Termo inglês que significa o conjunto motor e transmissão de um veículo; 

SAE: Autornotive Engineers Society; 

Spin off: Termo inglês utilizado para expressar o processo empresarial onde atividades ou 

unidades de negócios internos são horizontalizados; 

Softwares: termo inglês para programas de computador que executam e automatizam 

determinadas tarefas, em geral repetitivas; 
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Stakeholders: Termo em inglês que representa o grupo com as quais a empresa mantém 

relacionamentos: Acionistas, comunidade, clientes, empregados, fornecedores, bancos e 

governo; 

Trade off: Termo inglês que significa troca; 

TI- abreviatura de Tecnologia de Informação 

Tryout: Área da ferramentaria responsável pela execução dos ajustes das ferramentas de 

estampagem de peças nas prensas e preparação para produção; 
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14-ANEXOS 
O que é um fenrametlltal de carroceria veicular? 

Operação 1: 
Ferramenta de Estampar: 
De UJJIIlla chapa de aço plana 
dá forma inicial da peça. 
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Operação2: 
Ferramenta de Recortar: 
A peça da operação 1 é 

recortada 



232 

Operação 3: 
Ferramenta de Recortar: 

A peça da operação 2 é mais uma vez recortada 

Operação 4: 
Ferramenta de Flangear e recalcar: 

A peça da operação 3 é completada dando a forma final da peça. 



Peça final 
"Coluna B" 

Após todas as operações 
acima 
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Tecnologia: Simulação de Engenharia: 

\ 
) 
/ 

/ 
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Permite a simulação de fenômenos fisicos dinâmicos e complexos de forma a 

possibilitar a correção dos projetos, ainda durante a fase de concepção. 
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As simulações de engenharia através do CAE permitem a redução dos ciclos 

produtivos 
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