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RESUMO 

 
 

O atual cenário de mudanças no plano social, econômico, técnico e 
organizacional tem exigido das organizações um maior esforço na capacidade de 
desenvolver vantagens competitivas, frente a uma concorrência cada vez mais 
acirrada.  Diante de uma realidade que exige agilidade, flexibilidade e inovação, a 
Tecnologia da Informação tem desempenhado papel fundamental nas estratégias 
das organizações como meio de obter mais produtividade e se diferenciar perante os 
concorrentes.  A partir deste fato foi realizado um estudo de caso na Valeo Sistemas 
Automotivos Ltda, divisão Front End Module (FEM) Camaçari para compreender 
qual a contribuicao da TI para a manufatura obter vantagens competitivas, entre 
2003 e 2006, à luz do modelo adaptado de Slack (1993), que preconiza que a 
vantagem competitiva em manufatura significa fazer melhor do que fazem os 
concorrentes. Ou seja: fazer certo (vantagem de qualidade), fazer rápido (vantagem 
da velocidade), fazer pontualmente (vantagem da confiabilidade), ter capacidade de 
se adaptar às mudanças (vantagem da flexibilidade) e fazer ao menor preço 
(vantagem de custo).  Foram utilizados como instrumentos de coleta de dados: 
questionários estruturados, entrevistas semi-estruturadas com informantes 
qualificados e observação participante. O estudo de caso demonstrou que a TI pode 
trazer benefícios significativos para a estratégia da manufatura, traduzidos em um 
novo conceito de produtividade, quando as ferramentas adequadas são adotadas e 
utilizadas. O estudo também evidenciou que o conhecimento das ferramentas de TI 
disponíveis e envolvimento das áreas usuárias colaboram para que a tecnologia da 
Informação contribua com as estratégias de manufatura. 
 
 
 
Palavras-chave: Tecnologia da Informação; Estratégia de manufatura; 
Produtividade.  



 

 

 

ABSTRACT 
 
The current scenario of changes in the social, economic, technical and organizational 
needs of the organizations has required a greater effort on the ability to develop 
competitive advantages, as opposed to an increasingly fierce competition. Faced with 
a reality that requires agility, flexibility and innovation, Information Technology has 
played key role in the strategies of organizations as a way to get more productivity 
and to differentiate to the competitors. From this fact was realized a case study in 
Valeo Automotive Systems Ltda, Front End Module Division (FEM) located in 
Camaçari to understand what the contribution of IT to manufacturing obtain 
competitive advantages, between 2003 and 2006, using the model adapted from 
Slack (1993), which suggests that the competitive advantage in manufacturing 
means doing better than competitors do. It means: make sure (the quality 
advantage), make fast (the speed advantage), make punctually (advantage of 
reliability), have the ability to adapt to change (advantage of flexibility) and make with 
lowest price (cost advantage). Were used as instruments for data collection: 
structured questionnaires, semi-structured interviews with qualified informants and 
participant observation. The case study demonstrated that IT can bring significant 
benefits to the manufacturing strategy, translated into a new concept of productivity, 
when the proper tools are adopted and used. The study also showed that knowledge 
of IT tools available, and involvement of users collaborate areas contribute to the 
Information technology bring benefits for manufacturing strategies. 

 
 
Keywords: Information Technology; Manufacturing Strategy; Productivity. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 
 

 

A urgência por informações que agilizem e potencializem a tomada de 

decisões adequadas às necessidades tem transformado a TI em ferramenta 

indispensável no dia-a-dia das empresas seja qual for o seu ramo de atividade e o 

seu porte.  

Numa época em que a pressão por produtividade, redução de custos, 

eficiência, eficácia e controle total dos processos, sejam produtivos sejam 

burocráticos, tornou-se parte do negócio; a busca por ferramentas que atendam a 

estas demandas cresceu a um ritmo feroz. Diante deste cenário a Tecnologia da 

Informação tem desempenhado papel importante, senão fundamental, frente ao 

ambiente de elevada interatividade e complexidade, no qual a dependência por 

informações é cada vez mais crítica. Pesquisas Gartner (2005) revelam, como 

mostra o gráfico abaixo, que entre 2001 e 2008 o faturamento do mercado de 

software mundial triplicou. 

 

 
Figura 01: Evolução do faturamento do mercado de software mundial 2001 a 2008 

Fonte: (IEES), Pesquisas Gartner, 2005. 

 

Segundo Albertin e Albertin (2005) houve por parte das organizações uma 

evolução de visão em relação a TI. A primeira visão que as empresas tinham era a 

de controle; a TI era utilizada por alguns setores da empresa, justificando-se como 
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necessária para o controle e produtividade de processos específicos, nesta fase era 

considerada uma despesa. A visão seguinte era de custo inevitável, já que esta 

tecnologia se tornara imprescindível em muitos processos. Já na terceira visão, a 

defensiva, as organizações se tornaram cada vez mais dependentes da TI, 

evoluindo para a visão agressiva quando se deram conta que a TI pode auxiliar em 

tarefas mais rotineiras, trazendo novas possibilidades de realizá-las. Neste estágio, a 

TI é disponibilizada para todos os setores da organização e a integração torna-se um 

requerimento indispensável.  Na visão mais atual, a estratégica, a TI passa a ser um 

diferencial competitivo da organização. O produto disponibilizado por esta 

tecnologia, a informação, passa a ser a base para processos de transação e decisão 

com rapidez e flexibilidade. Nesta ultima visão, a TI é utilizada para modificar 

processos, visando atingir as metas definidas pela organização e alavancar 

inovações. 

Segundo Buiar (2000, p. 17) as informações “passam a ter um papel 

fundamental nas organizações, possibilitando melhor e mais rápida percepção das 

mudanças, maior flexibilidade para se reposicionar e redefinir os próprios negócios e 

maior rapidez e agilidade de resposta às novas necessidades”. A mesma autora 

ainda defende que as organizações têm a importante tarefa, independentemente do 

porte, de saber detectar e gerenciar a informação eficaz em busca de melhor 

posicionamento estratégico no espaço competitivo no qual atua. 

No processo de manufatura a TI se faz presente de duas formas principais: 

na forma de informatização da manufatura, que se refere aos sistemas de 

planejamento e controle da producão, processos de auferição da qualidade e gestão 

de inventário, gerenciamento do fluxo de materiais, enfim, nas atividades de controle 

da manufatura e na forma de automação da manufatura, que se refere ao uso da 
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tecnologia num conjunto de equipamentos e sistemas voltados para a execução 

automática de tarefas de manufatura (SILVA, 2002). 

No processo de informatização são mais comumente utilizados os softwares 

de Enterprise Resource Planning (ERP), que além do controle de informações da 

manufatura faz a ligação  com os outros processos da empresa, ampliando o leque 

de controle para as tarefas burocráticas, como contabilidade, finanças, fiscal, 

recursos humanos e compras. A vantagem da utilização destes sistemas é a fonte 

única da informação, que permite que todas as áreas trabalhem com o mesmo dado.  

O leque de soluções que a TI - sob a forma de hardware, software e o 

conjunto de hardware e software - tem a oferecer a manufatura é bem mais amplo 

que o controle de informações oferecido pelos sistemas de ERP. Pode-se incluir na 

lista de soluções o Electronic Data Interchange (EDI), CAD (Computer-aided design) 

o Warehouse Management System (WMS), Master Planning Schedule (MPS), 

sistemas Just in Time (JIT), tecnologia de código de barras e Radio Frequency 

Identification (RFID), Poka-yokes, que, integrados aos sistemas de informação, 

potencializam a obtenção de vantagem competitiva da manufatura, pois permitem 

uma visão global do que acontece com a manufatura como um todo.Isso torna a 

manufatura mais flexível na medida em que possibilita mudanças de programação, 

de máquina, de método, de forma rápida e segura, assegurando a qualidade do 

produto entregue ao cliente, na velocidade e prazo desejados, com baixo nível de 

estoque e conseqüentemente a um custo mais baixo do que os concorrentes que 

não utilizam a TI com esta finalidade. 

Considerando as dimensões de competição propostas por Slack (1993) 

(qualidade, velocidade, confiabilidade, flexibilidade e custos) e o papel estratégico da 

informação sugerido por Buiar (2000), é necessário para uma maior competitividade 

da manufatura levar em conta a forma de difusão dos recursos e informações entre 
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os setores. A TI, por meio do seu leque de ferramentas, pode contribuir para que a 

manufatura obtenha vantagem competitiva e que esta contribua com o intuito de que 

os objetivos estratégicos da organização sejam alcançados. 

Segundo Albertin e Albertin (2005), o uso da TI por si só não determina o 

sucesso e o bom desempenho de uma organização. Também devem ser 

consideradas as características próprias de cada mercado,  setor para a definição do 

uso de TI como parte estratégica/operacional. Desta forma não tem como haver 

vantagem competitiva sem alinhamento estratégico. 

Quando a TI compreende os objetivos estratégicos de manufatura e a 

manufatura enxerga as potencialidades de TI no seu processo, e ambos trabalham 

com um objetivo comum, ou seja, alinhados estrategicamente, o resultado se traduz 

em vantagem competitiva para a organização. 

A proposta deste estudo é compreender qual a contribuição da TI no 

processo de manufatura à luz das dimensões de competição propostas por Slack 

(1993) (qualidade, velocidade, confiabilidade, flexibilidade e custos). Para tanto foi 

realizado um estudo de caso na Valeo Sistemas Automotivos Ltda, divisão Front End 

Module, unidade Camaçari. 

 A Valeo é uma multinacional francesa, industrial, independente, totalmente 

focada no projeto, produção e venda de componentes, sistemas e módulos para a 

indústria automobilística. Presente em 28 países, o grupo emprega 61.200 pessoas 

em 125 unidades industriais, nove centros de distribuição e 62 centros de pesquisa e 

desenvolvimento1. 

Esta pesquisa torna-se relevante pelo fato de esta unidade ter 

características peculiares de produção, como: estar localizada dentro do Complexo 

Ford, na linha de montagem, entregando módulos frontais (FEM) a cada 80 

                                                 
1 Dados referentes a 2007 
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segundos em Just-in-time seqüenciado, com produção de aproximadamente 1000 

módulos diários em 3 turnos. Além das características mencionadas acima, a Valeo 

FEM possui os desafios estratégicos de manter o mínimo estoque possível, atender 

um mix previsto de doze dias de produção podendo ser mudado caso alguma das 

empresas parceiras tenha problemas de fornecimento, entregar o material com zero 

defeito, manter uma linha de produção com capacidade de suportar as mudanças e 

incrementos de mix da montadora, não possuir divergência de inventário, e jamais 

parar a linha do cliente.  

Neste estudo foram realizadas revisão de literatura, análise documental, 

aplicação de questionários estruturados, entrevistas semi-estruturadas com 

informantes qualificados e observação participante.  

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA E PRESSUPOSTOS  
 

As exigências por aumento de competitividade e produtividade, 

modernização tecnológica e a busca pela atuação global têm pressionado 

fortemente custos, margens e preços das empresas. Desta forma, o grande desafio 

para empresas de qualquer porte é prosperar nesse cenário. 

Diante destas expectativas, a Tecnologia da Informação (TI) vem se 

tornando um dos componentes mais importantes do ambiente empresarial atual com 

seu uso intensivo tanto em nível estratégico como em nível operacional. No entanto, 

ainda que esta tecnologia esteja bastante disseminada nas organizações, as 

empresas não conseguem usufruir plenamente dos investimentos realizados em TI. 

Na indústria Automotiva, em que as pressões por custo e produtividade são 

grandes, a Tecnologia da Informação, desde a captação das necessidades dos 

clientes, produção, qualidade, integração com fornecedores, expedição até o 
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relacionamento com o cliente após a compra do veículo, tem se mostrado de grande 

importância para ter sucesso neste ambiente. 

Apesar de a TI estar presente em quase todos os processos das indústrias 

automotivas e de autopeças, nesta pesquisa procura-se compreender qual a 

contribuição da Tecnologia da Informação para a manufatura da Valeo Front End 

Module Camaçari (localizada no Complexo Industrial Ford Nordeste) atingir os seus 

objetivos estratégicos e desta forma atingir vantagem competitiva sob a perspectiva 

da qualidade, velocidade, confiabilidade, flexibilidade e custos entre 2002 e 2006.  

A relação dos pressupostos de pesquisa é apresentada a seguir: 

P1: A Tecnologia da Informação, por meio de sistemas, hardware e soluções 

utilizada na logística aumenta o controle de estoques, reduz os níveis de inventário e 

conseqüentemente os custos operacionais da Valeo; 

P2: A TI atua como potencializadora da flexibilidade, permitindo o aumento da 

variedade de módulos corretos entregues ao cliente pela Valeo bem como da 

quantidade; 

P3: O uso da TI nos processos de manufatura da Valeo aumenta a confiabilidade da 

empresa pelo cliente; 

P4: Sem o uso dos recursos de TI pela Valeo o tempo de entrega do módulo é maior 

do que com o uso dos recursos de TI; 

P5: Sem o uso dos recursos de TI pela Valeo a possibilidade de entregar o módulo 

errado ao cliente é maior do que com o uso dos recursos de TI. 

1.2 OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS 
 

À luz dessas considerações, o objetivo geral desta pesquisa foi compreender 

e contextualizar qual a contribuição da TI para a manufatura da Valeo FEM atingir 
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seus objetivos estratégicos sob a perspectiva da qualidade, velocidade, 

confiabilidade, flexibilidade e custos, entre 2002 e 2006.  

Para atingir o objetivo geral desta pesquisa foram pesquisadas quais as 

Tecnologias de Informação utilizadas na manufatura e as suas contribuições para a 

manufatura, reduzir custos, ter mais qualidade, mais flexibilidade através da 

capacidade de entregar mais módulos, velocidade e confiabilidade pelo cliente. Isso 

foi feito por meio dos seguintes objetivos específicos: 

- Analisar a forma pela qual a inovação tecnológica, os equipamentos, os sistemas 

de controle, os recursos tecnológicos da informação e o gerenciamento contribuem, 

para o desenvolvimento da qualidade, velocidade, flexibilidade e custos como arma 

competitiva; 

- Avaliar, por meio dos dados coletados em entrevistas com os principais gestores 

da manufatura e a evolução dos principais indicadores, a importância da Tecnologia 

da Informação (TI) para o desenvolvimento da qualidade, velocidade, confiabilidade, 

flexibilidade e custos, via recursos envolvidos no processo produtivo e logístico; 

- Compreender qual o grau de integração entre as áreas de logística e produção 

proporcionada pela TI e a sua influência na qualidade dos processos; 

- Avaliar, por meio de levantamentos das principais implantações de projetos de TI, 

qual a contribuição da adoção das ferramentas de TI na logística, especificamente 

no nível de estoque da fábrica. 

- Avaliar, por meio da adoção de poka-yokes2 implantados na linha de produção e na 

logística, qual o impacto da adoção das ferramentas de TI na qualidade de peças 

expedidas.  

 

                                                 
2 Poka-yoke é um dispositivo a prova de erros destinado a evitar a ocorrência de defeitos em processos de 
fabricação e(ou) na utilização de produtos. É uma melhoria em forma de um dispositivo que ajuda a atingir 100% 
de produtos aceitáveis, impedindo a ocorrência de defeitos. SHINGO, 1996. 
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1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 
 

Além deste Capítulo 1 de introdução, o presente estudo é desenvolvido 

segundo a seguinte estruturação: 

Capítulo 2 - Apresentação das referências teóricas que possibilitaram a 

definição do problema de pesquisa e do objetivo deste trabalho. Ainda, mostrou a 

evolução do uso da Tecnologia da Informação como meio de aumentar vantagens 

competitivas para a manufatura, assim como as principais ferramentas de TI 

utilizadas nas áreas de logística e de produção. 

Capítulo 3 - Apresentação  de uma visão geral da Indústria Automobilística 

no Brasil e os conceitos de condomínio industrial e consórcio modular explorando o 

modelo adotado pelo Complexo Industrial Ford Nordeste. Neste capítulo explicitou-

se o quanto a Tecnologia da Informação é vital para o funcionamento desta fábrica 

além  de estabelecer um paralelo entre a TI e os conceitos de Just in Time e Just in 

Sequence. 

Capítulo 4 - Este capítulo apresentou a estratégia metodológica utilizada 

para a realização deste estudo de caso, os instrumentos de coleta utilizados, assim 

como o modelo de análise utilizado nesta pesquisa. 

Capítulo 5 - Este capítulo apresentou os resultados do estudo de caso 

aplicado na Vale Sistemas Automotivos, divisão Front End Module, avaliando qual a 

contribuição da TI para a manuifatura da atingir os seus objetivos estratégicos à luz 

das dimensões sugeridas por Slack. 

Capítulo 6 – Conclusões 
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CAPÍTULO 2 - REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E O DESEMPENHO EMPRESARIAL 

 
Kenn (apud LAURINDO et al., 2001, p. 2)  afirma que o conceito de 

Tecnologia da Informação é mais abrangente do que os de processamento de 

dados, sistemas de informação, engenharia de software, informática ou o conjunto 

de hardware e software, pois também envolve aspectos humanos, administrativos e 

organizacionais. Alguns autores, como Alter (apud LAURINDO et al., 2001, p. 2), 

fazem distinção entre Tecnologia da Informação e Sistemas de Informação, 

restringindo à primeira expressão apenas os aspectos técnicos, enquanto que a 

segunda corresponderia às questões relativas ao fluxo de trabalho, pessoas e 

informações envolvidas. Neste trabalho, adota-se o conceito mais amplo de 

Tecnologia da Informação, incluindo os sistemas de informação, o uso de hardware 

e software, automação, telecomunicações, utilizados pelas organizações para obter 

e fornecer dados, informações e conhecimento. 

Quanto à utilização de tecnologias pelas organizações, a da Informação tem 

sido uma das mais utilizadas na atualidade. Diante de uma realidade que exige 

agilidade, flexibilidade e inovação, a informação tem desempenhado papel 

importante nas estratégias das organizações. A utilização da TI pode oferecer 

oportunidades para as empresas que sabem, aproveitar os benefícios oferecidos por 

esta tecnologia (ALBERTIN e ALBERTIN, 2005) e fazer com que usufruam de 

inúmeras atividades que a TI pode realizar nas organizações para desempenhar o 

seu papel estratégico, agregando valor aos produtos e/ou serviços, auxiliando desta 

forma a promoção de vantagem competitiva sobre os concorrentes 
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(VENKATRAMAN, 1989; PAPP e LUFTMAN, 1995; MEADOR, 1997; TOIVONEN 

apud REZENDE, 2002, p. 16).Para avaliar os benefícios oferecidos pelo uso de TI e 

seu impacto no desempenho empresarial e operacional torna-se relevante que 

algumas questões sejam levantadas: Como as empresas utilizam a TI? Por que e 

com que objetivo elas se utilizam desta tecnologia? Qual é a relação existente entre 

os benefícios de TI e o desempenho empresarial e operacional? 

Rezende (2002) também reforça a idéia defendida por Albertin e Albertin 

(2005) de que a TI deve desempenhar não somente o papel estratégico, mas  

também atender as necessidades das atividades operacionais e gerenciais, como os 

processos produtivos (incluindo qualidade e engenharia)-, financeiros, comerciais e 

recursos humanos, servindo como ferramenta fundamental para as organizações 

atingirem seus objetivos sejam eles de que natureza for e auxiliando aos usuários a 

tomada de decisões mais acertadas a cada cenário revelado. 

Para isto é fundamental que a TI concentre esforços nas atividades 

cotidianas, adaptando-se as mudanças, mantendo-se atualizada, propondo 

melhorias constantes, antecipando informações, de forma a atender as expectativas 

de seus usuários preferencialmente, superando-as. A TI precisa estar intimamente 

ligada ao negócio, e as organizações devem ter seus planejamentos estratégicos e 

de TI alinhados de modo a atuar com sinergia, como sugere a Figura 02:
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                   Figura 02: Modelo de alinhamento do PETI ao PEE 
                  Fonte: Adaptado de Rezende (2002) 
 

 

Em um ambiente altamente competitivo, no qual a maior parte das empresas 

toma decisões, a inteligência estratégica é tão importante quanto processos 

produtivos otimizados, cujo objetivo principal é a redução de custos com a garantia 

da qualidade.  

Para Slack (1993), uma estratégia do sistema produtivo efetivo clareia os 

elos entre a estratégia competitiva global e o desenvolvimento dos recursos dos 

processos produtivos da empresa. 

O mesmo autor ainda defende que a base para o sucesso da empresa é 

custo, qualidade, tempo, flexibilidade e inovação. A partir destas dimensões pode-se 
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começar a estudar os benefícios oferecidos pelo uso de TI considerando a sua 

aplicação e implicação em cada uma delas. 

Os benefícios e reparametrizações de modelo induzidos pela TI devem 

refletir em benefícios efetivos para o negócio, por exemplo, a integração interna de 

processos (que permite a redução de custos), o aumento de produtividade obtida por 

uma automação específica de um processo, a aplicação de tecnologia que garanta a 

efetividade da qualidade, o incremento da flexibilidade obtido pela base tecnológica 

que permite o aumento de volume de negócios sem o aumento proporcional dos 

custos operacionais, e a inovação obtida por novas práticas e processos possíveis 

por meio da utilização intensa de TI (ALBERTIN e ALBERTIN, 2005).  

Diante das exigências da economia atual e as pressões existentes, todos os 

caminhos levam para um sistema de produção flexível. 

Segundo Slack (1993), para se flexibilizar, é necessário: 

• Lidar eficazmente com uma larga faixa de partes, componentes ou produtos 

existentes; 

• Adaptar produtos e requisitos específicos dos consumidores; 

• Ajustar níveis de saída para estar apto a corresponder às variações de demanda, 

tais como a sazonalidade; 

• Expedir pedidos prioritários ao longo da fábrica; 

• Lidar com quebras de equipamento; 

• Proporcionar os ajustes na capacidade quando a demanda é muito diferente do 

previsto; 

• Lidar com falhas dos fornecedores (internos e externos); 

• Possibilitar a fabricação de futuras gerações de produtos na mesma fábrica; 
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• Estabelecer previsões aceitáveis no futuro, de modo que opções sejam mantidas 

abertas. 

Através de sua função de comunicação, a Tecnologia da Informação 

fortalece o processo dinâmico de respostas rápidas às mudanças. A flexibilidade é 

essencial no processo de respostas às mudanças exigidas no nível de competição 

cada dia mais acirrado. A TI potencializa este processo servindo como sustentação 

de dados que se tornam informação, no ponto em que as decisões são tomadas, 

moldando cada realidade às condições que são impostas com a finalidade de 

oferecer as melhores respostas, ou seja, respostas que tragam vantagens 

competitivas à Organização.  

Competitividade pode ser entendida como a obtenção de maior 
produtividade que os concorrentes, garantindo a sobrevivência, a 
perenidade, a lucratividade, a continuidade ao longo do tempo e a 
satisfação dos clientes internos e externos. Os conceitos de 
qualidade, produtividade e competitividade caminham juntos e estão 
interligados, pois a competitividade decorre da produtividade e essa 
da qualidade (REZENDE, 2002, p.23). 

 

 O objetivo da estratégia competitiva da organização é encontrar nela uma 

posição na qual possa se defender de diversas maneiras possíveis contra as forças 

competitivas ou influenciá-las em seu favor a fim de buscar diferenciais dos 

concorrentes (PORTER; MILLAR,1985; MINTZBERG; QUINN apud REZENDE, 

2002). Estes diferenciais podem se dar por meio da obtenção da qualidade total do 

serviço prestado ao cliente, rapidez de reação, evolução e inovação da empresa. O 

papel da TI é atuar como facilitadora de todo este processo em todas as suas fases.  
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2.2 O PARADOXO DA PRODUTIVIDADE 

A produtividade é o valor do que é produzido por uma unidade de 
trabalho ou de capital. Ele depende tanto da qualidade como das 
características específicas dos produtos (que determinam os preços 
que podem obter) e da eficiência com que são produzidos 
(PORTER, 1989). 

Com a explosão e ampla divulgação dos benefícios trazidos pelo uso da TI 

e, diante da implantação em massa de projetos de TI nas organizações 

(demandando altos investimentos e retornos de difícil mensuração, nem sempre 

auferidos num curto prazo) em 1987 Robert Solow (Prêmio Nobel de Economia) 

proferiu a famosa frase: “Vê-se computadores em toda parte, menos nas estatísticas 

de produtividade”. Desde então pesquisas sobre o Paradoxo de Solow têm sido 

realizadas com o objetivo de entender, explicar ou negar a relação da queda no 

crescimento da produtividade nos países desenvolvidos e os investimentos em TI.  

Para MacDonald et al. (2000) o paradoxo da produtividade em TI é 

percebido devido a uma discrepância existente entre os investimentos em TI e o 

desempenho no dia-a-dia.  

Segundo Teixeira (1999) apesar de não serem consensuais - nem definitivas 

- as explicações para o Paradoxo podem ser agrupadas em 4 grandes categorias: 

� Desprezo às variáveis macroeconômicas, que impactam no aumento da produção 

e da produtividade; 

� Problemas de ordem quantitativa, inclusive erros de mensuração e desprezo aos 

resultados qualitativos de difícil aferição; 

� Tempo de difusão para inovações tecnológicas básicas e necessidade de um 

período de aprendizagem; 
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� Falta de uma abordagem microeconômica, que considere diferenças de 

desempenho das firmas em função de práticas de gestão empresarial e 

competitividade. 

Brynjolffson e Hitt (1993), assim como Teixeira (1999), também apontam 

possíveis explicações para o paradoxo: 

• Erros nas medidas de produtividade, principalmente nas áreas de serviços; 

• O tempo que os benefícios de TI podem levar para aparecer; 

• A TI pode trazer ganhos para uma empresa isoladamente e não necessariamente 

para todo um setor; 

• Problemas de gestão da TI, por falta ou insuficiência de práticas gerenciais e 

despreparo de seus colaboradores. 

Laurindo (2001) faz lembrar que ainda existe o questionamento acerca dos 

ganhos de produtividade oriundos da TI; contudo, as análises para explicá-lo ou para 

negá-lo são progressivamente mais abrangentes.  

Em relação aos problemas de ordem quantitativa e de erros de mensuração, 

como uma possível explicação para o Paradoxo, citados por Brynjolfsson e Hitt 

(1993),  Teixeira (1999) e Laurindo (2001) complementa afirmando que indicadores 

(medidas) de produtividade de TI não podem ser baseados unicamente em aspectos 

técnicos e de eficiência; devem estar ligados a medidas de produtividade do negócio 

que realmente representem o que é significativo para a competitividade da empresa. 

 Willcocks e Lester (1997) complementam o raciocínio de Laurindo (2001) 

quando propõem que um processo de avaliação da TI deve conter medidas que 

envolvam aspectos técnicos e de negócio, de maneira integrada, e que estas 

medidas devem ser agregadas ao longo do tempo, auxiliando nas decisões sobre 

quais aplicações de TI devem ser desenvolvidas, abandonadas ou melhoradas. Os 

autores ainda recomendam que esta avaliação deve ser tratada como um processo, 
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com envolvimento de todos os interessados, monitorando o uso da TI e 

proporcionando uma melhor compreensão e maior alcance de suas aplicações.  

  Em relação à explicação para o Paradoxo no que tange a difusão da 

tecnologia, Teixeira (1999) afirma que a difusão, por ser um processo vinculado a 

decisões gerenciais e sujeita a circunstâncias específicas do ambiente competitivo e 

das restrições técnicas, resulta na existência de uma variedade na produtividade das 

empresas, e esta variedade não é captada; mais especificamente ela é 

conceitualmente excluída da abordagem da função de produção neoclássica. O 

mesmo autor ressalta que quando o processo de difusão passa a ser analisado a 

partir de uma perspectiva evolucionista, outras variáveis, além do crescimento da 

produtividade da firma, devem ser levadas em consideração. 

Segundo Brynjolfsson e Hitt (1993), algumas empresas gastam grandes 

quantias em TI obtendo um pequeno retorno, enquanto que outras gastam quantias 

similares com grandes benefícios. Uma das justificativas para este paradoxo é que 

os ganhos reais de TI são potencialmente elevados quando associados com 

mudanças nos processos empresariais, associados a uma gestão de TI voltada para 

os resultados, utilizando ferramentas de mensuração adequadas. 

Albuquerque (2003) pondera que diversos autores têm considerado a 

importância do alinhamento entre Estratégia do Negócio e Estratégia de TI para 

maximizar os resultados nos investimentos de TI e torná-los mais evidentes. Para 

tanto, torna-se necessário adequar os componentes estruturais às estratégias da 

organização. Fica claro, diante deste fato, que a TI tem de ser bem entendida e 

implementada em alinhamento com a estratégia e as operações da empresa, de 

maneira gradual para que possa trazer benefícios para a empresa em todos os seus 

setores, principalmente no desenvolvimento de novos produtos para atender a um 

mercado cada vez mais competitivo, exigente e tecnologicamente bem aparelhado. 
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2.3 A ESTRATÉGIA DE MANUFATURA 
 
 A estratégia de manufatura é o conjunto de tarefas e decisões 
coordenadas que precisam ser tomadas para atingir as exigências 
dos objetivos competitivos da empresa. Uma estratégia de 
manufatura de uma empresa deveria definir suas tecnologias, 
recursos humanos, organização, capacidade, interfaces e infra-
estrutura. Ë o último elo que conecta a estratégia global de negócios 
de uma organização a ações dos seus recursos individuais e, como 
tal, deveriam resultar diretamente de um entendimento da estratégia 
competitiva (SLACK, 1993). 

 

Na década de 1960, Skinner (1969) suscitou um novo conceito de estratégia 

de manufatura quando evidenciou a falta de relação entre as estratégias de 

manufatura e a estratégia corporativa, conseqüência da falta de percepção dos 

gestores da época em vislumbrar o potencial da manufatura como meio de obter 

vantagem competitiva. 

Segundo Wheelwright (1989) uma estratégia de operações pode ser definida 

como o meio pelo qual uma organização busca, através da manufatura e operações, 

desenvolver competências que darão suporte às vantagens competitivas 

anteriormente planejadas. Uma operação de manufatura deve satisfazer seus 

consumidores e, sobretudo, superar seus concorrentes formulando, perseguindo e 

medindo objetivos de competitividade direcionados a cada uma de suas atividades. 

Hill et al. (1984) propuseram uma classificação de objetivos em: ganhadores de 

pedidos, que garantem o fechamento de negócios; e qualificadores, cuja presença 

não garante, mas a ausência impede o negócio. 

Diversos autores sugeriram, ao longo dos anos, objetivos para a 

competitividade na manufatura. Para Slack (1993) estes objetivos podem ser 

divididos em cinco, a saber: 

• qualidade do produto; 

• velocidade nas entregas; 

• confiabilidade nas entregas;  
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• flexibilidade nas entregas;  

• custo dos produtos.  

Assim como Slack (1993), Contador (1996) também aponta cinco objetivos, 

denominando-os de campos de competição:  

• preço;  

• produto;  

• prazo até o uso;  

• assistência e serviços; 

• imagem associada ao produto. 

Mais recentemente, Paiva et al. (2004) fazem uma releitura de Hayes e 

Wheelwright (1984) e definem cinco critérios competitivos relacionados à estratégia 

de manufatura: custo, qualidade, desempenho de entrega, flexibilidade e 

inovatividade, reforçando os mesmos critérios competitivos como estratégias de 

manufatura. Os autores destacam que apesar das diferentes abordagens e da 

notável evolução do conceito a definição da abrangência de cada critério competitivo 

está fortemente relacionada à identificação de trade-offs. Isto é, a depender da 

escolha de competir em determinados critérios competitivos outros critérios podem 

ter seus desempenhos afetados negativamente, e cita a presença clara destes trade-

offs em critérios competitivos quando se tem de escolher entre custo e qualidade. 

Do resultado da execução de uma estratégia obtém-se, ou não, a 

competitividade. A estratégia empresarial pode ser dividida em três níveis: 

corporativa, de negócios e funcional. A estratégia corporativa está relacionada ao 

padrão de decisão adotado na companhia que determina os objetivos, propósitos ou 

metas, e as principais diretrizes para atingi-los, identificando forças e fraquezas 

peculiares ao ambiente de negócios. Da interação destes fatores surge a 
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competência distintiva de cada unidade. A estratégia de negócios é um 

desdobramento da estratégia corporativa, voltada explicitamente para a unidade de 

negócio em que a organização atua (PAIVA, CARVALHO e FENSTERSEIFER, 

2004; WHEELWRIGHT, 1984). No nível funcional, encontram-se as estratégias de 

manufatura. O conceito de estratégia de manufatura deve envolver o 

desenvolvimento e o desdobramento dos recursos da manufatura em total 

alinhamento com os objetivos e estratégias da empresa. A manufatura deve se 

posicionar e agir como uma fonte de vantagem competitiva, contribuindo para a 

obtenção dos objetivos da unidade de negócios e da corporação a que pertence. 

 Para Wheelwright (1984), estratégias de manufatura são seqüências de 

decisões tomadas ao longo do tempo em várias áreas de decisão e que criarão 

vantagens competitivas na indústria, categorizando-as da seguinte maneira: 

capacidade de produção; localização, tipologia, volume e ciclo de vida de 

instalações; equipamentos, lay-outs e tecnologia de operação; integração vertical e 

opções do tipo comprar ou fazer; recursos humanos; requisitos de qualidade a 

serem atendidos; escopo de produção e de novos produtos; sistemas de 

gerenciamento que serão requeridos; e relações entre as estratégias funcionais. 

De acordo com Paiva, Carvalho e Fensterseifer (2004) a estratégia de 

manufatura é o conjunto de estratégias de pesquisa e desenvolvimento (PeD) e de 

marketing e vendas que atua como uma estratégia intermediária de gestão da 

demanda, conforme a Figura 03. Os autores entendem as relações entre a 

estratégia de negócios e as estratégias funcionais segundo relações hierárquicas. 

Uma estratégia de hierarquia superior se desdobra em estratégias de hierarquia 

inferior, não sendo, no entanto, esta via de mão única, pois as competências 

identificadas nas operações, aqui identificadas como hierarquia inferior, poderiam 

influenciar a estratégia superior. Também vale ressaltar que as competências 
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necessárias para atingir os objetivos de uma estratégia funcional podem estar 

localizadas em outra estratégia funcional.  

 

 

       Figura 03: Relacionamento entre estratégias 
       Fonte: Adaptado de Paiva; Carvalho e Fensterseifer (2004) e de Wheewright (2004) 

 

A potencial competitividade que a estratégia de manufatura possa agregar 

ao negócio é o elo pelo qual as estratégias de manufatura e de negócios se 

conectam. A manufatura é responsável por coordenar e gerenciar as atividades de 

produção de produtos e serviços, ao longo de uma cadeia geradora de valor, que se 

inicia no projeto do produto e do processo de fabricação, passa por contratos, 

fornecimentos, recebimentos, estocagem, movimentação, fabricação, armazenagem 

e distribuição, chegando aos serviços associados (SKINNER,1969). 

As fontes da competitividade têm seu foco ora em fatores internos às 

empresas (como a tecnologia, a qualidade dos produtos ou a adoção de técnicas e 

programas específicos - como a produção enxuta, sistemas just-in-time, Six Sigma)  

ora em fatores ambientais (como baixos custos de produção em determinadas 

regiões, baixas taxas de inflação ou taxas favoráveis de câmbio e incentivos fiscais) 

(FERRAZ, KUPFER e HAGUENAUER  apud SELLITTO e WALTER, 2006). 
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Os mesmos autores propõem ainda que a competitividade seja a capacidade 

que a empresa tem de formular e implementar estratégias concorrenciais que 

ampliem e mantenham uma posição de vantagem na indústria; e que o desempenho 

no cenário competitivo seria uma conseqüência do aprendizado acumulado ao longo 

deste processo de competição e o reflexo das estratégias adotadas frente a cada 

realidade. Desta forma, a competitividade seria uma característica relacionada com o 

padrão de concorrência vigente em cada setor, e não um atributo de um produto ou 

de uma empresa.  

Para Porter (1991) tanto os fatores externos como internos à organização 

devem ser considerados para obtenção de uma vantagem competitiva. Estes fatores 

se traduzem em forças como a capacidade de clientes, fornecedores, entrantes e 

substitutos de influenciar o resultado do processo de concorrência. 

Carvalho e Laurindo (2003) ampliam as propostas de Porter (1989) e de 

Ferraz et al (1996) quando afirmam que o sucesso de uma estratégia competitiva 

pode se beneficiar, além dos fatores internos de capacitação da empresa, do 

conhecimento das regras de competição e do ambiente em que a competição está 

inserida. Os autores afirmam que neste ambiente dinâmico, no qual nem sempre as 

regras são claras e, quando o são, podem mudar rapidamente, os decisores 

precisam ter agilidade nas respostas. No entanto, esta agilidade só será possível se 

houver canais de comunicação permanentes com as novas tecnologias e com os 

clientes e informações sobre os movimentos dos concorrentes. Logo, para elaborar e 

executar uma estratégia competitiva torna-se necessário considerar 

permanentemente o cenário, a fim de aproveitar as oportunidades e reduzir, 

neutralizar ou eliminar as ameaças do ambiente competitivo. 

Uma estratégia de manufatura fraca prejudica o desempenho de toda a 

Organização, para Slack (1993, p. 13) “muitas empresas conhecem a frustração de 
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ver suas melhores ambições estratégicas renderem-se impotentes à inabilidade da 

Manufatura de traduzi-las em formas de ação efetiva”. Ainda segundo o autor, a 

manufatura, com todo o seu potencial e força motriz, não pode ser gerenciada de 

forma estanque; ela precisa ser direcionada estrategicamente se é esperado que o 

seu potencial competitivo seja plenamente realizado. 

2.4 A FUNÇÃO ESTRATÉGICA DA MANUFATURA NO NOVO CENÁRIO 
 
 

O crescente processo de globalização, que tem sido caracterizado 

principalmente pelo fim do protecionismo interno dos Estados e pela concorrência 

numa dimensão global, tem elevado o nível de competição entre empresas 

industriais nos últimos anos. Santos e Pires (1998) afirmam que este processo 

irreversível tem obrigado às empresas a fazer adequações em suas operações 

internas como: 

• Estar alinhadas aos padrões de desempenho mundiais, desenvolvendo desta 

forma novas competências; 

•  Desenvolver fornecedores independentemente de sua localização e de 

preferência com atuação global; 

• Estar alinhadas a um padrão de qualidade elevado; 

• Utilizar novas tecnologias, e sistemas de informações que permitam a obtenção 

de dados gerenciais.  

 

Diante deste contexto altamente competitivo, as empresas industriais 

passaram a administrar a manufatura, necessariamente, sob uma perspectiva 

estratégica e integrada às estratégias e aos objetivos gerais de sua organização 

empresarial.  Esta maneira estratégica de se administrar a manufatura tem sido 

defendida nas últimas duas décadas por vários autores, e passou a ser denominada 
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de estratégia de manufatura, o que significa fazer com que a manufatura aja como 

uma fonte de vantagem competitiva, contribuindo para a obtenção dos objetivos da 

unidade de negócios e da estratégia global da organização a qual pertence.  

Santos e Pires (1998) defendem que uma estratégia de manufatura deve 

conter dois componentes básicos, a saber: 

• o estabelecimento das prioridades competitivas da manufatura, que podem ser 

entendidas como um conjunto de prioridades que a manufatura tem para competir no 

mercado durante um determinado horizonte de tempo; e, 

• o equacionamento e resolução das questões estruturais e infra-estruturais da 

manufatura. 

 
Quadro 01: Demandas do mercado relativas às prioridades competitivas 
Fonte: Santos e Pires (1998) 
 

As prioridades competitivas devem estar alinhadas com as principais 

demandas do mercado, que por sua vez devem ser traduzidas na manufatura em 

ações para que as mesmas sejam atendidas (Quadro 01). Já as questões estruturais 

e infra-estruturais da manufatura se referem a decisões sobre a manufatura que 

devem ser adequadamente levantadas e equacionadas quando da formulação da 

estratégia de manufatura. Percebe-se também em relação às prioridades 
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competitivas que existe uma ligação clara e natural com as duas estratégias 

competitivas básicas propostas por Porter (1991), como ilustra a Figura 04. 

 
Figura 04: Ligação natural entre as estratégias competitivas e as prioridades 

  Fonte: Santos e Pires (1998) 
 

Slack (1993) propõe que o desafio para gestores de manufatura vai além do 

conhecimento e comando das operações de manufatura. O grande desafio é se os 

gerentes são capazes de formar um sentido para as operações de manufatura com 

vistas a  adequá-las a um contexto estratégico. Desta forma, a vantagem em 

manufatura significa “fazer melhor”. “Fazer melhor” para o consumidor, a fim de 

agradá-lo e “fazer melhor” do que o concorrente (para manter a vantagem). Neste 

contexto ambos, consumidor e  concorrente, desempenham um papel central para 

uma operação de manufatura competitiva porque definem suas metas de forma 

macro. 

Uma operação de manufatura de sucesso deve ter incorporada no chão de 

fábrica uma mentalidade que leve sempre em consideração tanto os anseios do 

consumidor, que denotam quais os aspectos da competitividade são importantes 

para eles, quanto o desempenho dos concorrentes para estabelecer metas para 

superá-lo. Esta mentalidade possibilita que a manufatura estabeleça prioridades 

mais adequadas e aperfeiçoe a sua operação. 

Ainda, para Slack (1993) “fazer melhor” significa cinco coisas: 
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1. Significa fazer certo; 

2. Significa fazer rápido; 

3. Significa fazer pontualmente; 

4. Significa ter flexibilidade para mudar o que está sendo feito; 

5. Significa fazer barato. 

Para o autor, todos os aspectos fundamentais da competitividade estão 

dentro do campo de atuação da função da manufatura, que tem influência direta 

sobre os aspectos de desempenho competitivo, como: 

· fabricação de produtos livre de erros; 

· entregas rápidas ao consumidor; 

· capacidade de produzir novos produtos em prazos acordados; 

· respeito aos prazos de entrega; 

·capacidade de diferenciar os produtos para satisfazer as exigências do consumidor; 

·habilidade de modificar quantidades e/ou datas de entrega, conforme a demanda do 

cliente; 

·oferta de produtos a preços inferiores aos oferecidos pelos concorrentes, ou 

possibilitam maior margem de lucro, ou ambos. 

Paiva et al. (2004) tem suas proposições corroboradas por Slack (1993) no 

momento em que afirma que compreender bem quais devem ser os objetivos de 

desempenho da manufatura pode ser o começo para o alcance de uma vantagem 

em manufatura.  

Ou seja, dentro da manufatura, o sistema de produção em vigor pode 

apresentar vantagens e desvantagens para alguns dos objetivos propostos acima. A 

operação de manufatura deve ser capaz de estabelecer a importância de cada um 

dos objetivos de desempenho e das suas combinações a fim de minimizar trade-offs. 
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Ser melhor nesses objetivos contribui para a competitividade como um todo (ADUM, 

2005). 

Diante das considerações acima, torna-se importante distinguir os aspectos 

internos e externos de cada objetivo de desempenho. Quanto mais as operações de 

manufatura respondem aos objetivos de desempenho pré-estabelecidos em todas as 

suas partes, a habilidade de responder rapidamente às exigências do cliente é 

potencialmente aumentada. Em relação ao aspecto externo da velocidade, ele se 

torna pouco importante ou até mesmo prejudicial se não estiver em conjunto com 

outro objetivo de desempenho, que é a qualidade. Não adianta ser rápido se os 

produtos precisam ser retrabalhados ou até mesmo sucateados. No entanto, se 

ambos os objetivos (velocidade e qualidade) trabalharem em conjunto, o resultado 

pode ser traduzido em vantagem competitiva. 

Avaliar o cenário externo, estar atento aos anseios do cliente e ter habilidade 

em traduzir estas expectativas nas operações de manufatura, equilibrando os 

objetivos de desempenho a serem atendidos, torna-se vital para competir neste 

cenário cada vez mais competitivo e global. “Internamente todos os objetivos de 

desempenho são importantes. O que varia é o porquê de eles serem importantes” 

(SLACK, 1993, p.21). 
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Figura 05: Aspectos internos e externos dos cinco objetivos de desempenho 
Fonte: Slack (1993) 
 

2.5 A TI NA MANUFATURA DA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA 
 

O mercado globalizado tem exigido das organizações mais do que 

produtividade; tem exigido alta capacidade de respostas frente às tendências que 

mudam a cada dia com mais velocidade. Frente a esta realidade as empresas em 

todo o mundo têm buscado se diferenciar e obter vantagens competitivas através da 

Tecnologia da Informação (ALBERTIN E ALBERTIN, 2005). 

No setor automobilístico não é diferente. Fatores como a abertura 

econômica, a recessão econômica mundial, a saturação dos mercados dos países 

desenvolvidos têm acirrado a concorrência mundial deste setor, o que tem levado as 

empresas a ajustarem suas estruturas organizacionais de forma que sejam mais 

competitivas e mais compatíveis com as necessidades de cada mercado (BUIAR, 

2000). O incremento da competição no setor força as montadoras a reestruturar 
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suas operações em busca da otimização da sua cadeia produtiva, principalmente 

das operações consideradas estratégicas para o negócio. 

Em geral as estratégias das empresas são desenvolvidas levando em conta 

uma estrutura que permita o acompanhamento e o controle de suas atividades, que 

tem como objetivo apresentar o seu andamento, o cumprimento de prazos, o 

alcance das metas estabelecidas. A manufatura tem se utilizado de indicadores para 

controlar o dia-a-dia dos processos de produção e abastecimento da cadeia de 

suprimentos, e utilizado a tecnologia desenvolvida ao longo dos anos com o objetivo 

de construir soluções informáticas que capturem, meçam e traduzam os dados em 

informações de valor competitivo e até mesmo estratégico. 

Para a indústria automotiva, o gerenciamento adequado da cadeia de 

suprimentos (Supply Chain Management - SCM) é fundamental, principalmente 

porque os investimentos em automação industrial e nas linhas de produção são cada 

vez maiores reduzindo o tempo de ciclo e tornando qualquer parada na linha, 

mesmo que por eventual falta de peças, um prejuízo incalculável.  

A gestão da informação para cadeia de suprimentos tem sido muito 

importante se não, em alguns casos, essencial. A informação é cada vez mais 

crucial para a tomada de decisão e para o desempenho da cadeia de suprimentos, 

basicamente porque a informação é o elo que conecta a cadeia de suprimentos e 

permite o seu funcionamento e porque disponibiliza dados para que os gestores da 

cadeia tomem suas decisões (CHOPRA E MEINDL, 2003). 

Para Hubnner (2003), a fim de manter um fluxo integrado de informações e 

evitar incompatibilidades tecnológicas, existe um investimento permanente em 

sistemas de TI, que interconectam montadora e fornecedores diretos. Com o objetivo 

de assegurar o abastecimento da linha de produção em uma cadeia logística que 

envolve milhares de peças e componentes, as montadoras buscam a total 
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integração entre Logística e Planejamento e Controle da Produção (PCP), que só é 

possível através de ferramentas de software para PCP. Estes softwares têm como 

finalidade: 

• seqüenciar peças e componentes para garantir o abastecimento na ordem 

requisitada pela linha de montagem; 

• balancear o mix diário de produção para assegurar um tempo de ciclo médio entre 

modelos distintos na mesma velocidade da linha de montagem; 

• gerenciar demanda e chamadas automáticas para fornecedores JIT levando em 

consideração as possíveis limitações de cada fornecedor da cadeia. 

Por meio dos sistemas logísticos integrados torna-se possível controlar o 

fluxo de materiais, da requisição de matéria-prima aos fornecedores, saída de 

caminhões do depósito, mercadorias em trânsito, até a disponibilização na linha de 

produção e montagem final do produto após checagens de qualidade e 

armazenagem. Dentro deste fluxo de informações estão contidos vários processos 

logísticos como: 

• controle de estoques para peças nacionais importadas, peças críticas (job stopper 

parts), peças em poder de terceiros; 

• conferência física e recebimento de materiais, utilizando dispositivos móveis como 

coletores de dados;  

• armazenagem, normalmente seguindo critérios de FIFO e alocação dinâmica; 

• abastecimento da linha de montagem; 

• declaração da produção em tempo real, entre outros. 

Na próxima seção as principais ferramentas de TI utilizadas na manufatura 

serão apresentadas. 
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2.6 FERRAMENTAS DE TI UTILIZADAS NA MANUFATURA 
 

Ao longo dos anos, a Tecnologia da Informação vem de maneira crescente 

apoiando as atividades mais diretamente ligadas à produção. Servindo inicialmente 

como suporte, a TI passou a estar presente em todas as etapas do processo 

produtivo, abrangendo desde o desenvolvimento de produtos até o controle de 

processos de manufatura.  

Além da função de controle a TI tem sido utilizada para melhorar o 

desempenho das atividades realizadas na manufatura, reduzir o custo operacional, 

automatizar os processos logísticos e integrar fornecedores e clientes com o objetivo 

de agilizar a troca de informações.  

Segundo Ballou (1993), a utilização da TI nos processos administrativos 

proporciona aumento de eficiência, uma vez que disponibiliza ferramentas que 

permitem o controle e gerenciamento do fluxo de informação. Na manufatura a TI 

tem auxiliado a tarefa de Planejamento e Controle da Produção (PCP) por meio dos 

sistemas MRP (Material Requirement Planning), MRPII (Manufacturing Resource 

Planning), ERP (Enterprise Resource Planning), que quando bem gerenciados 

podem trazer resultados significativos e possibilitam novas alternativas para as  

estratégias de operações e mesmo de negócios.   

Laurindo et al. (2002) defendem que as decisões sobre a utilização da TI 

como ferramenta de apoio ao sistema de PCP da empresa tornaram-se muito 

importantes pela possibilidade de gerar impacto estratégico. Os autores destacam 

ainda as operações just-in-time que no cenário de competição globalizada passam a 

ser fatores de obtenção e de manutenção de vantagens competitivas. A operação 

em just-in-time exige respostas rápidas, flexibilidade de mix de volume de produção 

e o atendimento às necessidades específicas dos clientes (SLACK, 1993). Desta 

forma o desempenho das empresas passa a ser avaliado de maneira mais ampla 
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não se restringindo exclusivamente a indicadores financeiros (KAPLAN E NORTON, 

1992). 

A partir de 1970 as aplicações de TI voltadas à produção ganharam grande 

destaque. A fim de operacionalizarem diferentes modelos usados no PCP surgiram 

os sistemas MRP, que permitiram equacionar o problema do cálculo de 

necessidades de materiais para produção principalmente para um mix de produtos, 

cuja estrutura possuía grande quantidade de componentes associados. Os sistemas 

MRP evoluíram para sistemas MRP II, que além do cálculo de necessidade de 

produção, passaram a fazer o planejamento da capacidade (CRP – Capacity 

Requirement Planning) de produção para um determinado mix, permitindo a gestão 

de recursos como equipamentos e mão-de-obra, além dos materiais. Assim, os 

sistemas MRPII contemplaram as necessidades de materiais e recursos de 

manufatura. 

O ERP engloba, além do MRP II, módulos que atendem às necessidades de 

informação de outras áreas que não a manufatura, como finanças, contabilidade, 

custos, recebimento fiscal, faturamento, vendas todos integrados entre si e com os 

módulos de manufatura. Os sistemas de ERP podem abranger todos os níveis do 

processo de manufatura, incluindo materiais, máquinas e equipamentos, recursos 

humanos, clientes e fornecedores, disponibilizando a mesma informação para todas 

as áreas e permitindo a tomada de decisões gerenciais a partir de um mesmo dado 

operacional. Por ser um sistema que abrange todas as áreas da empresa, a 

implantação dele não é simples e normalmente implica em uma reengenharia de 

processos para que o seu resultado seja efetivo.  

Souza (1999) define os sistemas de ERP como sistemas de informação 

integrados adquiridos na forma de pacotes de software comercial, com a finalidade 

de dar suporte à maioria das operações de uma empresa. 
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Apesar de todas as áreas se beneficiarem dos sistemas ERP, a logística se 

tornou uma das áreas que mais utilizam e dependem destes sistemas para auxiliar 

na administração de suas atividades, sejam elas operacionais ou gerenciais. Este 

fato se deve particularmente ao fato de a logística estar associada diretamente ao 

relacionamento da organização com o cliente e a interação com a cadeia produtiva. 

Além dos sistemas já mencionados anteriormente as organizações têm 

investido em sistemas integrados de informação, buscando automatizar o máximo 

possível o seu processo produtivo utilizando algumas tecnologias, como EDI 

(Electronic Data Interchange), o WMS (Warehouse Management System), tecnologia 

de código de barras e RFID (Radio Frequency Identification), CAD (Computer-aided 

design), entre outros. Abaixo serão apresentados mais detalhes sobre cada uma 

delas e a importância da TI na cadeia de suprimentos. 

 

2.6.1  ERP – Enterprise Resource Planning 
 

Com o aumento expressivo dos sistemas de informação, muitas soluções 

foram desenvolvidas focando áreas específicas e tradicionais das empresas 

(financeira, produção, logística, recursos humanos, qualidade, engenharia, etc.) para 

atender a requisitos ligados diretamente a essas áreas. Com o tempo percebeu-se 

que, para esta massa de dados fragmentada gerar alguma informação útil a nível 

gerencial, elas precisariam estar interligadas.  

Os sistemas de ERP (Enterprise Resource Planning) tentam solucionar 

esses problemas ao reunir, em um só sistema integrado, funcionalidades que 

suportam as atividades dos diversos processos de negócio das empresas. 

Para Corrêa, Gianesi e Caon (1997) os sistemas ERP são constituídos por 

vários módulos integrados, que disponibilizam informação de apoio para tomada de 
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decisão em todos os setores da empresa integrados entre si a partir de uma base de 

dados única e não redundante. Assim, esses sistemas promovem a agilidade e 

qualidade das informações, evitam duplicidade e permitem que essas informações, 

advindas de vários processos de negócios, se complementem entre si e agreguem 

valor. 

Segundo MAIA (2006), a utilização de sistemas ERP pode levar a um 

aumento de eficiência e conseqüentemente do potencial de lucro quando os fluxos 

de dados da empresa são traduzidos para os sistemas, ou seja, quando se 

compatibilizam a tecnologia e a metodologia. 

Confirmando a visão de processo defendida por Corrêa, Gianesi e Caon 

(1997), Tarn et al. (apud MENDES E ESCRIVÃO FILHO, 2007) definem os ERP 

como sendo sistemas modulares suportados por uma base de dados única, que 

agregam diversas áreas. Esses sistemas são orientados aos processos de negócio 

da empresa e não às áreas funcionais tradicionais, tendo como maior objetivo unir 

os departamentos de uma organização por meio de um único sistema de 

informação. 

Silva et al. (2002) destacam que as principais vantagens da adoção do ERP  

são traduzidas da seguinte maneira: 

• registro das informações na origem; 

• diminuição de retrabalho e duplicidade de informações;  

• disponibilidade de informações para toda a empresa; 

• maior agilidade e integração dos processos; e, 

• maior interação entre a organização e as entidades externas fornecedores, 

clientes e mercado, entre outras. 
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Apesar de todos os benefícios oferecidos pela adoção de um ERP, o 

grande desafio das organizações é obter vantagem competitiva por meio das 

informações que são disponibilizadas TARN et al. (apud MENDES E ESCRIVÃO 

FILHO, 2007).  

Nos últimos anos tem se observado uma evolução nos sistemas de 

ERP, que têm agregado atividades de integração externa e suportado atividades 

de SCM (Supply Chain Management) e de CRM (Customer Relationship 

Management). Para entender como a TI atua na cadeia de suprimentos será 

dedicada uma seção a este assunto. 

2.6.2  A TI na Cadeia de Suprimentos 
 

 A Tecnologia de Informação está presente em várias atividades da 

logística empresarial e também cada vez mais evoluída. Sistemas integrados de 

gestão são utilizados para integrar, controlar e gerenciar a cadeia de suprimentos 

com o propósito de atender melhor o cliente.   

O conceito de Logística segundo o Council of Logistic Management (1996) 

pode ser definido como sendo o “processo de planejar, implementar e controlar a 

eficiência, o fluxo e armazenagem de mercadorias, serviços e informações 

correlatas, do ponto de origem ao ponto de consumo, com o objetivo de atender às 

exigências dos clientes.” A logística abrange o transporte entre os elos da cadeia 

(clientes, fornecedores, parceiros) assim como o gerenciamento de estoques desde 

a compra até a sua disponibilização no ponto de uso. 

Para Ballou (1993), um dos objetivos da logística é melhorar o nível de 

serviço oferecido ao cliente, ou seja, melhorar a qualidade do fluxo de produtos e 

serviços e seu gerenciamento com o intuito de obter satisfação do cliente, baixo 

custo de transporte, baixo nível de estoque e respeito aos prazos. Sua aplicação se 
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dá na escolha adequada de fornecedores, passando pela organização e chegando 

ao cliente. 

Novaes (2001) sugere que a logística atual incorpora o conceito de gestão 

da cadeia de suprimentos (supply chain management, SCM), o qual é caracterizado 

pelo intenso fluxo de informação entre os seus elos, internos e externos, a saber: 

fornecedores, fabricantes, distribuidores, vendedores e consumidores. 

 Para Pedrozo e Hansen (2001), a cadeia de suprimentos busca otimizar o 

processo logístico e de transferência de bens interorganizacionais (inter-empresas), 

de forma a melhorar os seus fatores competitivos. Atraídas por esta oportunidade as 

empresas têm investido ainda mais na gestão da cadeia de suprimentos para 

melhorar a sua posição competitiva no mercado global. Este gerenciamento firma-se 

como componente importante da estratégia competitiva para aumentar a 

produtividade e lucratividade das organizações (GUNASEKARAN, PANTEL E 

MCGAUGHEY, 2004). 

Para que haja integração da cadeia de suprimentos, a informação é um 

elemento indispensável, já que a missão básica do gerenciamento da cadeia é 

assegurar eficiência por meio do compartilhamento de informação entre seus elos, 

que permitirá o planejamento conjunto de suas necessidades (BOWERSOX e 

CLOSS, 1996).  

Os mesmos autores destacam alguns outros benefícios no 

compartilhamento da informação, como: 

• redução do custo de processamento de pedidos; 

• diminuição das incertezas de planejamento e operações;  

• redução dos níveis de estoque. 

Segundo Davenport (2002), estudos indicam que com o compartilhamento 

da informação na cadeia de suprimentos algumas empresas conseguem reduzir de 
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15 a 45% o tempo entre o pedido do cliente e a entrega da mercadoria além de 

redução do lead-time em até 75%, da programação de produção até o produto 

acabado. 

Não obstante os benefícios comprovados do compartilhamento da 

informação na cadeia de suprimentos, nem todos os elos que a compõem têm 

capacidade de trocar informações, por limitações de seus sistemas ou pela falta 

deles. Essas limitações comprometem a eficiência da cadeia, já que as informações 

podem ser incompletas ou até mesmo incorretas. Para Feldmann e Muller (2003), a 

fidedignidade das informações e a disponibilidade delas em tempo real são 

apontadas como essenciais para o sucesso do compartilhamento de informações. 

Assim, o processo de gestão da informação deve estar adequado às necessidades 

da cadeia de suprimentos. 

Para agilizar a troca de informações a cadeia de suprimentos tem se 

utilizado do EDI (Electronic Data Interchange), que nada mais é do que a troca 

eletrônica de dados, que possibilita a redução de erros e o aumento da eficiência 

dos processos de trabalho; do WMS (Warehouse Management System); 

rastreamento de frotas; identificação por códigos de barras;  rádio freqüência, entre 

outros para que a capacidade de processamento de mais informação seja possível, 

de maneira mais precisa, com maior freqüência e pela maior quantidade de elos da 

cadeia.    

Toda essa tecnologia à disposição da logística empresarial pode (e deve) 

estar integrada ao sistema de ERP utilizado pela empresa. Quando se opta pela 

utilização da identificação por código de barras ou rádio freqüência nas atividades 

pertinentes à logística, como recebimento de materiais, a intenção é que as 

informações capturadas por esses sistemas informem automaticamente ao ERP as 

quantidades de mercadorias recebidas, de forma on-line, cega, para que sejam 
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confrontadas com a informação já recebida do fornecedor por meio do EDI e para 

que possíveis divergências entre as informações recebidas pelo EDI e pelo 

recebimento por código de barras sejam rapidamente identificadas, corrigidas a fim 

de preservar a fidedignidade do estoque (MONTEIRO E BEZERRA, 2003). 

É importante ressaltar que a tecnologia está a serviço dos negócios e tem a 

função de suporte para a tomada de decisões, de maneira mais rápida e eficiente. 

Para que a tecnologia atenda essa expectativa e traga vantagens advindas de sua 

adoção, é necessário que o processo logístico esteja bem definido, e que os 

sistemas de informações logísticas estejam conectados aos sistemas de 

informações gerenciais (LEE e WHANG apud MONTEIRO E BEZERRA, 2003). 

2.6.3  WMS – Warehouse Management System 
 

Um dos objetivos da TI é favorecer o fluxo de informações que nas 

operações logísticas é um fator de grande relevância (FLEURY et al., 2000).  O 

Sistema de Gerenciamento de Armazéns (Warehouse Management System), 

conhecido como WMS, é uma tecnologia utilizada em depósitos com objetivo de 

otimizar a alocação de material de forma a armazenar a maior quantidade possível 

de produtos sem que haja perda de características importantes, como o FIFO (First-

in First-Out) ou LIFO (Last-in First-out). 

 O WMS é o sistema de informações que planeja, programa e 
controla as operações do armazém. Abrange todas as funções 
desde a chegada do veículo ao pátio, o recebimento dos materiais, 
passando pela estocagem, separação de pedidos, reposição e 
controle de estoques, inventário, programação e controle de 
embarque e liberação de caminhões (RAGO, 2002). 

 

Ao se utilizar desta ferramenta a empresa passa a ter um ganho na 

produtividade com a economia de tempo nas operações, precisão das informações 

pertinentes ao estoque e melhor gerenciamento da logística como um todo.  
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Segundo Lacerda (2000), o número de projetos de automação na 

armazenagem cresce a cada dia, sejam projetos que envolvem apenas o sistema de 

separação de pedidos, até projetos, nos quais toda operação tem um mínimo de 

intervenção humana. O autor ainda afirma que este novo ambiente de negócios (de 

competição acirrada e clientes exigentes) tem impulsionado a implantação de 

sistemas automáticos seja de movimentação de materiais, seja de gerenciamento da 

operação, o que leva as empresas, muitas vezes, a implementar mudanças 

significativas nas estruturas de armazenagem e distribuição. 

 Para Rago (2002), o processo de armazenagem representa, em geral, 

a terceira força entre os direcionadores de custos logísticos, perdendo apenas para 

o transporte e igualando-se à manutenção de estoques. 

 Banzato (apud RIBEIRO et al., 2006) complementa a definição de Rago 

(2002) quando define o WMS como um sistema de gestão por software que melhora 

as operações do armazém por meio do gerenciamento eficiente de informações e 

conclusão das tarefas, com um alto nível de controle e acuracidade do inventário. 

Vale ressaltar que, além do controle, o WMS também proporciona a confiabilidade 

do inventário, que vai permitir uma programação mais enxuta da cadeia de 

suprimentos e conseqüentemente reduzirá o custo do estoque parado. 

 As informações gerenciadas pelo WMS são oriundas de transportadoras, 

fabricantes, sistemas de informações de negócios, clientes e fornecedores, que as 

utilizam para receber, inspecionar, estocar, separar, embalar e expedir mercadorias 

de forma mais hábil, já que é possível o planejamento das atividades. Além dessas 

funcionalidades, o WMS reduz o custo e melhora a qualidade do serviço ao cliente 

com o aumento considerável da produtividade operacional. 

 Banzato (apud RIBEIRO et al., 2006) justifica o aumento da produtividade 

operacional, decorrente da adoção do WMS, através da eliminação atividades feitas 
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pelo operador, melhoria da eficiência da mão-de-obra (resultado de um armazém 

que exige menor carga de trabalho), redução da utilização de papéis, minimização 

de erros e alta acuracidade de dados, já que o sistema opera em tempo real e os 

erros podem ser imediatamente corrigidos. 

 A seguir são listadas no quadro abaixo algumas funcionalidades e 

objetivos do WMS: 

Módulos  Funções Objetivos 
Portaria Controle de entrada e saída de 

veículos, motorista, data e hora de 
acesso ao depósito; 
Direcionamento para docas, 
administração; 
do pátio e redução das filas de 
veículos. 

Maior segurança, eficiência e 
sincronismo das atividades e das 
informações dos produtos; 
Redução da movimentação de 
veículos. 

Recebimento Conferência das mercadorias com 
coletores de rádio freqüência; 
Verificação de notas fiscais; 
Controle da qualidade e verificação 
física dos produtos; 
Endereçamento automático 
Geração de etiquetas com códigos 
de barra. 

Atualização do estoque no 
momento do desembarque, maior 
segurança das informações e 
rapidez; 
Identificação de eventuais 
divergências; 
Menor movimentação e manuseio 
das mercadorias dentro do 
depósito; 
Menos burocracia. 

 
 
 
Movimentação 

 
 
 
Gerenciamento das movimentações 
na armazenagem, recebimento, 
transferências, ressuprimento, 
separação e expedição; 
Transferências de mercadorias entre 
endereços; 
Geração de ordens nos coletores 
através da rádio freqüência; 

 
 
 
Melhor aproveitamento dos 
recursos; 
Rastreabilidade dos produtos 
movimentados; 
Medição da produtividade dos 
operadores; 
Menor movimentação e manuseio 
das mercadorias dentro do 
depósito. 

Apanha e 
Separação 

Busca inteligente pelo melhor 
endereço; 
Classificação dos endereços eleitos 
Realização da apanha por pedido ou 
por item; 
Separação em conjunto ou 
separadamente da apanha; 
Documentos de saída e captura de 
pedidos; 
Regras alternativas para consolidação; 
Identificação de endereços para 
retirada considerando FIFO, LIFO ou 
Shelf Life; 

Redução da atividade de 
ressuprimento; 
Otimização do percurso de apanha; 
Possibilidade de consolidação 
posterior à apanha; 
Minimização do volume de cargas; 
Possibilidade de agrupamento de 
pedidos, racionalizando distâncias e 
recursos dentro do armazém; 
Menos burocracia; 
Menor movimentação e manuseio 
das;mercadorias dentro do 
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Emissão de etiquetas de identificação; 
Integração com equipamentos de 
movimentação de materiais. 

depósito; 
Redução da obsolescência das 
mercadorias. 

Expedição Orientação pelo sistema através de 
coletores de rádio freqüência; 
Emissão de listas com o conteúdo dos 
paletes, volumes ou caixas; 
Interface com sistemas corporativos 
para liberação de cargas, emissão de 
notas fiscais; 
Gerenciamento de embarques, 
transportadoras, veículos, 
cancelamento de 
pedidos e o retorno de mercadorias. 

Maior segurança na conferência da 
mercadoria; 
maior acuracidade da entrega; 
garantia de satisfação do cliente em 
relação às entregas. 
Menos burocracia e maior rapidez da 
operação. 

Inventário Inventários por cliente, rotativo ou 
por área; 
Inventário rotativo de acordo com 
parametrização para classificação 
ABC de movimentação dos produtos; 
Inventários gerais; 
Emissão de demonstrativos de 
resultado. 

Realização de auditoria de toda a 
movimentação da área de 
armazenagem; 
Não é necessário suspender as 
atividades do depósito para 
realização de inventários; 
Maior acuracidade das informações 
– meio eletrônico e não mais 
atividade humana. 

Armazenagem Endereçamento automático de 
mercadorias; 
Definição dos endereços pode 
incluir: FIFO, shelf life, peso, paletes 
incompletos; 
Controle de estruturas de 
armazenagem; 
Suporta operação de Cross-Docking. 

Menor tempo gasto nesta atividade; 
Menor movimentação e manuseio 
das mercadorias dentro do 
depósito; 
Permite conferência de localização 
de armazenagem. 

Quadro 02: Funcionalidades dos softwares WMS 
Fonte: Veríssimo e Mussetti (2003) 
 

 A principal desvantagem na adoção do WMS está relacionada à sua 

implantação e manutenção, já que envolve várias tecnologias relacionadas, como 

mecanismos de captura e visualização de informações através de códigos de barra 

e RFID (Radio Frequency Identification), sistemas de radiofreqüência e scanners, 

EDI, e os equipamentos de manuseio, transporte e estocagem de materiais. 

(LACERDA, 2000). Outra desvantagem apontada é o custo de implementação da 

solução e o gerenciamento do armazém em caso de falha do WMS. 

Apesar das desvantagens apontadas, as vantagens da adoção do WMS as 

superam. Com uma administração eficiente da armazenagem é possível  reduzir os 

níveis de estoques, otimizar a movimentação e utilização do armazém, reduzir a 
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ocorrência de material obsoleto, obter informações on-line, entre outras vantagens 

já apontadas. Desta forma torna-se possível reduzir custos, melhorar a integração 

do processo de armazenagem com os demais processos da organização e 

melhorar o atendimento ao cliente. 

2.6.4  Código de Barras e RFID  
 

 O sistema de identificação e leitura por código de barras surgiu da 

necessidade de criação de um mecanismo de entrada de dados mais rápida e 

eficiente nos sistemas de informação. Esta foi a mesma motivação para a criação da 

etiqueta inteligente, ou transponder, composta de uma antena e de um micro chip 

que funcionam a partir de um campo eletromagnético, onde ondas em determinadas 

freqüências transmitem informações sem a necessidade de fios, e da etiqueta estar 

num raio de visão ou de ação de alguma pessoa (ROUSSOS apud ROSA, 2006). 

Ambas as tecnologias de captura automática de dados têm a mesma função 

e não são excludentes entre si, podendo em um mesmo projeto se 

complementarem, já que uma delas pode ser mais aderente ao processo do que a 

outra. Os custos de implantação de uma solução RFID são superiores aos de uma 

solução com código de barras. 

Segundo Hodges (apud ROSA, 2006), o sistema que utiliza RFID possui 

vantagens sobre o sistema de código de barras convencionais, a saber: 

•  Diferentemente da etiqueta de RFID que podem ser reaproveitadas, a etiqueta de 

código de barras uma vez definida, é impressa e fixada uma única vez no objeto ou 

produto que se deseja identificar; 

• A amplitude para leitura do RFID é maior do que a do código de barras; 
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• Com as etiquetas de RFID, é possível rastrear o item no estoque para verificar o 

tempo de armazenagem, ou associar a informação ao processo de fabricação, o que 

não é possível com a utilização do código de barras; 

• A etiqueta de RFID permite atualizar informações do armazém com os materiais 

em movimento nos sistemas de informações, disponibilizando-as a qualquer ponto 

de consulta eletrônica; 

• Códigos de barras têm que ser “lidos” através de “scanners”, deliberadamente por 

uma pessoa, sendo difícil automatizar esta ação. Por outro lado, a utilização de RFID 

permite a leitura através dos “scanners”, sem envolvimento humano, com a obtenção 

dos dados continuamente, o que significa leituras menos caras e mais precisas; 

• As etiquetas de RFID podem ser lidas em grande quantidade, simultaneamente, 

enviando os dados para um computador, em vez de leitura individual, como exige o 

código de barras; 

• As etiquetas de código de barras exigem uma linha de visão, enquanto as 

etiquetas de RFID podem ser lidas, desde que estejam dentro da amplitude de rádio-

freqüência dos leitores em qualquer direção; 

• Os leitores de RFID podem se comunicar simultaneamente com múltiplas 

etiquetas inteligentes, em razão da capacidade do leitor para capturar o conteúdo de 

uma remessa inteira, identificando a localização no armazém ou nos recipientes de 

transportes, com capacidade de selecionar detalhes das informações em uma 

passagem, sem a necessidade de interromper o fluxo da movimentação dos 

produtos; 

• As etiquetas de código de barras não funcionam quando expostas a elementos 

líquidos, corrosivos, sujos, que danificam ou interferem de qualquer forma o material 

da etiqueta; 
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• As etiquetas de RFID recebem as informações que devem conter na etiqueta e 

podem ser alteradas e modificadas, permitindo inúmeros controles tais como o 

tempo de armazenamento, leitura clara fora da linha de visão, inclusive em 

ambientes severos; 

• As etiquetas de RFID podem armazenar maior quantidade de dados que o código 

de barras, significando grande vantagem no processo de armazenamento e 

movimentação dos produtos na cadeia logística; 

 A identificação via Radio Freqüência surgiu na década de 1980 e é 

uma das mais novas tecnologias de coleta automática de dados. A principal 

vantagem dos sistemas baseados em RFID é o fato de permitir a codificação em 

ambientes não favoráveis e em produtos em que o uso de código de barras não é 

eficiente. Outra vantagem do uso do RFID é a leitura sem contato direto, que ocorre 

no código de barras. 

 Devido ao baixo tempo de resposta o RFID tornou-se uma solução 

atraente em processos produtivos, nos quais existe a necesidade de capturar as 

informações com o transmissor em movimento, e bastante adererente à gestão da 

cadeia de logística, trazendo informações em tempo real sobre a movimentação e a 

disponibilidade dos produtos. 

Rosa (2006) destaca os seguintes fatores considerados motivadores para a 

utilização da tecnologia de RFID na cadeia logística: 

• necessidade de capturar informações dos produtos em movimento, para 

aperfeiçoar os índices de eficiência; 

• necessidade de rapidez, precisão e confiança na transmissão dos dados; 

• existência de ambientes insalubres ou de difícil acesso; 

• existência de processos que impedem o uso do código de barras; 
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• existência de facilidade de rastreamento através de toda a cadeia de suprimentos 

ou do processo produtivo; 

• estabelecimento de elevado grau de controle e fiscalização, que aumenta a 

segurança e evita furtos, além de coibir falsificações de mercadorias; 

• captação de  ondas à distância; 

• possibilidade de  leitura de múltiplas etiquetas simultaneamente; 

• permissão de rastreabilidade dos produtos. 

A utilização do RFID, além dos benefícios já mencionados, pode assegurar a 

acuracidade das informações para o planejamento de compras e de reposição dos 

estoques. No quadro abaixo estão relacionadas algumas vantagens e desvantagens 

da adoção do RFID. 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

Controle com precisão, de todos os bens da 
cadeia de valor do varejo, desde que 
possuam as etiquetas inteligentes 

Custo elevado da tecnologia RFID e dos 
equipamentos, quando comparados com os 
sistemas de código de barras. Segundo a 
ABAC (Associação Brasileira de Automação 
Comercial), comparando com a impressão 
do código de barras, a etiqueta do RFID 
pode custar até 10 vezes mais; 

Possibilita operação segura em ambiente 
severo (lugares úmidos, molhados, sujos, 
corrosivos, altas temperaturas, baixas 
temperaturas, vibração, choques) 

O uso em materiais metálicos e condutivos 
pode afetar o alcance de transmissão das 
antenas 

Operação sem contato e sem necessidade 
de campo visual. Etiquetas com grande 
variedade de formatos e tamanhos 

Alcance das antenas depende da tecnologia 
e freqüência utilizada, podendo variar de 
poucos centímetros a alguns metros (cerca 
de 30 metros), dependendo da existência ou 
não de barreiras 

Aplicação de etiquetas ativas com 
capacidade de armazenamento para leitura 
e envio dos dados; 

Invasão de privacidade, quando as etiquetas 
são utilizadas como propósito de rastrear os 
produtos da origem até o consumidor final 

Reconhecimento da etiqueta inteligente sem 
a necessidade de proximidade da leitora; 

 

Durabilidade das etiquetas com a 
possibilidade de reutilização; 

 

Redução dos estoques como conseqüência 
do melhor gerenciamento e controle da 
logística; 

 

Contagem instantânea dos estoques;  
Precisão nas informações de 
armazenamento; 

 

Velocidade na expedição de produtos;  
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Facilidade para localização dos itens no 
estoque; 

 

Eficiência no reabastecimento dos estoques;  
Controle eficiente da validade dos produtos;  
Prevenção contra roubo e falsificação de 
produtos. 

 

Quadro 03: Principais vantagens e desvantagens de uso do RFID 
Fonte: Adaptado de Rosa (2006) 
 
 

Além dos processos de distribuição dos produtos, outros processos da 

cadeia logística, tais como: produção, recebimento e conferência, estão passando 

por adaptações para implantar a tecnologia de RFID, que assegura o controle e a 

precisão entre os parceiros comerciais da cadeia de negócios das companhias. O 

uso cada vez mais crescente do RFID na área de logística trouxe benefícios 

agregados que vão além do controle, como redução de mão de obra, trazendo para 

a manufatura uma vantagem direta de custos (NADEEM, 2003). 

2.6.5  EDI - Electronic Data Interchange 
 

O intercâmbio eletrônico de dados (Electronic Data Interchange - EDI) surgiu 

da necessidade de a relação cliente-fornecedor se comunicar de forma ágil e segura 

com precisão na comunicação de informações (ANFAVEA, 2005). Este sistema foi 

adotado pela indústria mundial com a finalidade de transferir eletronicamente 

informações comerciais que se repetem com freqüência. 

Por se tratar de troca de informações sem interferência humana, a utilização 

do EDI dispensa digitação e manipulação de dados e permite automatizar 

documentos como ordens de faturamento, ASN (Advanced Shipping Notice) 

compras, notas fiscais, programação de entrega, release de sequenciamento, entre 

outros, transmitindo-os e recebendo-os eletronicamente, independente de horários, 

distância e sistemas de informação utilizados (GOMES E RIBEIRO, 2004). 
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Segundo EAN Brasil (1995), Pizysiemig Filho (1997), Hill (1989), Lummus 

(1997), Tsai et al. (1994), Martinez et al. (1997), Porto et al. (2000a), Agra (apud 

RICARTE, SANTOS e PONTES, 2006), além dos benefícios apontados acima, o EDI 

ainda proporciona: 

a) Adição de valor ao negócio, uma vez que proporciona negociação mais eficiente, 

desenvolvendo parcerias estratégicas entre clientes e fornecedores, influenciando 

diretamente no aumento da produtividade e vendas e criando uma vantagem 

estratégica sobre seus concorrentes; 

b) Redução do tempo de correção dos erros das transações, pois as ordens de 

compras e requisições de informações passam a ser recebidas no mesmo dia, o que 

permite tornar os processos empresariais mais eficientes; 

c) Incremento de produtividade na área de operações e logística possibilitadas pela 

melhor sincronia dos processos entre clientes e fornecedores garante que o cliente 

receba os produtos no tempo solicitado e possibilita ao fornecedor integrar as 

informações do EDI com o ERP. 

d) Otimização dos fluxos de informação, já que elimina a troca de documentos 

comerciais em papel, fornecendo informações em tempo real, com melhor qualidade, 

maior precisão e foco e contribuindo assim para uma melhor administração e 

planejamento estratégico; 

e) Agilização da tomada de decisão, possibilitando aos executivos reações rápidas 

às ameaças e às oportunidades do mercado. 

O EDI possui vários códigos de formatação. No Brasil é utilizado o RND, 

enquanto o padrão internacional é o EDIFACT (EDI for Administration, Commerce 

and Transport). Devido ao fato de algumas empresas se comunicarem com outras 

de países diferentes, torna-se necessária a adoção de mais de um padrão. Para 

resolver este problema, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 
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Autormotores (ANFAVEA) mantém uma comissão (Comissão EDI) formada por 

representantes das principais empresas do setor automotivo, que regulamenta e 

discute os problemas ocorridos na indústria automotiva com o uso e com a falta de 

padronização do EDI (COSTA, 2005). 

Em pesquisa realizada por Lucht (2004), compilada no Quadro 04, ficou 

constatado que dentre os elos da cadeia de suprimentos da indústria de autopeças, 

as fabricantes de autopeças sistemistas e montadoras são as que mais fazem uso 

das VANs (Value Added Networks), meio físico por onde trafegam os dados, 

mantidas por empresas operadoras de telecomunicações.  

  
Quadro 04: Uso de VANs nos elos da cadeia de suprimentos das indústrias de autopeças 
Fonte: Lucht (2004) 
 

 

Parte desta fraca utilização do EDI via VAN deve-se principalmente aos 

elevados custos de implementação, treinamento e manutenção, inviáveis para 

empresas de pequeno e médio porte que para não lançarem mão dos benefícios 

oferecidos por esta tecnologia utilizam a Internet para trocar seus documentos em 

padrão EDI (TURBAN, McLEAN e WETHERBE, 2004; GOMES e RIBEIRO apud 

COSTA, 2005).  

Nota-se no Quadro 05 que o número de elos da cadeia que utilizam o EDI-

Internet aumenta consideravelmente quando comparado ao número de elos que 

utilizam EDI apenas, ainda que os maiores usuários continuem sendo os sistemistas 

e as montadoras. 
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Quadro 05: Uso do EDI ou EDI-Internet nos elos da cadeia 
Fonte: Lucht (2004) 

 
 

Segundo estudo de caso no setor automotivo realizado por Ferreira e Ribeiro 

(2003) o uso do EDI nas operações logísticas resultou em redução de gastos, 

ganhos de velocidade, melhoria na integração, aumento na coordenação 

interorganizacional e ganho de diferencial competitivo para as empresas que utilizam 

esta tecnologia para comunicação com os parceiros da cadeia. 

A utilização do EDI oferece vantagens tanto do ponto de vista estratégico 

quanto do ponto de vista operacional, pois possibilita uma rápida transferência de 

dados entre empresas e provoca a diminuição dos custos relacionados com papéis, 

mão-de-obra e outros custos operacionais e ainda enriquece a tomada de decisão, 

por meio de maior previsibilidade e aumento da qualidade das informações 

processadas com uma menor margem de erro (PORTO et al. apud RICARTE, 

SANTOS E PONTES , 2006). 

Apesar dos inúmeros benefícios oferecidos pelo uso do EDI, Santos e 

Pontes (2006) destacam que algumas barreiras para sua adoção precisam ser 

vencidas, como: 

• Falta de conhecimento da tecnologia aliada à falta de conscientização da alta 

administração acerca dos seus benefícios; 
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• Adaptação dos sistemas de informação existentes para exportar e importar os 

arquivos no formato EDI e sua integração aos processos; 

• Parceiros comerciais inflexíveis, quanto a versão de layout por exemplo, ou 

inexistência de parceiros comerciais que utilizem o EDI, principalmente 

quando estes são empresas menores; 

• Dificuldade de acesso aos fornecedores internacionais; 

• Custo de infra-estrutura elevado. 

O que torna o EDI tão importante é principalmente o fato de ele possibilitar a 

redução de erros e aumento da eficiência dos processos de trabalho, principalmente 

quando uma empresa utiliza informações de outras empresas da cadeia, fazendo 

que os efeitos negativos da cadeia, tais como altos níveis de inventário, previsões 

inadequadas, e ordens não cumpridas, possam ser minimizados. Portanto, é 

necessário que as empresas gerenciem bem as informações que serão 

compartilhadas através do EDI. Caso contrário todo o seu investimento neste 

sistema será subaproveitado. 

 Tecnologias como o EDI, rastreamento por satélite, códigos de barra, 

rádio freqüência, entre outras, estão sendo utilizadas para que seja possível o 

processamento de maiores quantidades de informação, de maneira mais precisa, 

com maior freqüência, de várias fontes e de qualquer lugar. Diante deste contexto, o 

êxito na utilização do EDI está diretamente ligado ao grau de aderência entre as 

estratégias tecnológicas e de negócios da empresa. Desta forma, é imprescindível 

que os usuários aceitem esta tecnologia, entendam os seus benefícios e resultados 

a atingir e comprometam-se com eles. Além disso, é condição necessária a 

existência de mais parceiros comerciais dispostos a intercambiar eletronicamente as 

suas informações (PORTO et al. apud SANTOS E PONTES , 2006). 
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2.7 O PAPEL ESTRATÉGICO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 
Desde que Robert Solow em 1987 questionou a relação entre a utilização de 

computadores e a produtividade das empresas, o debate acerca do alinhamento 

entre as estratégias de negócio e de TI tem demandado especial atenção dos 

executivos de TI e das organizações como um todo. 

Henderson e Venkatraman (1993) definem alinhamento estratégico como 

sendo a adequação e integração funcionais entre ambientes externo (mercados) e 

interno (base tecnológica, administrativa e financeira, recursos humanos) com o 

objetivo de impulsionar as competências e maximizar o desempenho organizacional. 

Para McFarlan (1984) o alinhamento pode ser entendido como um indicador 

de eficácia e, através da análise do “Grid Estratégico”, busca avaliar o impacto atual 

e futuro da TI no negócio da empresa. Esta mesma visão de eficácia é 

compartilhada por Laurindo (2002). Tal autor propõe que a intensidade do 

alinhamento estratégico pode ser compreendida como um indicador de eficácia da 

área de informática das organizações. Deste modo o desempenho da TI é medido a 

partir de sua aderência à estratégia organizacional. 

Porter e Millar (1985) propõem uma matriz para análise da intensidade da 

informação presente no processo e no produto da organização, como mostra a 

Figura 06 abaixo:  
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Figura 06: Matriz da Intensidade da Informação 
Fonte: Adaptação Porter e Millar (1985) 

 

A "Matriz de intensidade da informação" analisa o "quanto" de informação 

está contido no processo e no produto, considerando a cadeia de valor (Figura 07). 

A importância da TI no negócio da empresa, ou ainda, o diferencial competitivo que 

ela poderá possibilitar estará associado a uma relação entre a quantidade da 

informação necessária à cadeia de valor (processo) e a quantidade de informação 

que compõe o produto final.  Desta forma graus de investimentos em TI adequados 

variam de acordo com a área de negócio (PORTER E MILLAR, 1985). 

 

                     
 

 

Figura 07: A cadeia de Valor 
Fonte: Porter e Millar (1985) 

 
Segundo Porter e Millar (1985), para entender o papel da TI, é necessário 

compreender a obtenção de vantagens competitivas ao longo da cadeia de valor, 

onde cada atividade de valor, dentro da cadeia de valor, utiliza componentes físicos 

e informacionais. Neste caso a TI é responsável por capturar, manipular e distribuir a 

informação necessária a cada atividade. A criação de valor pela TI esta relacionada 

aos benefícios adicionais que ela pode agregar à cadeia de valor. A exemplo da 

logística de saída, o quanto mais rápida pode ser a entrega do produto ao cliente 

Support 
activities 
 

Primary activities 
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com o uso da TI? Este é típico questionamento que deve ser feito a fim de entender 

como a TI pode trazer benefícios, ou seja, como a TI pode criar valor. 

McFarlan (1984) por meio do Grid Estratégico (Figura 08) propõe um modelo 

para avaliação dos impactos da TI na estrutura atual e futura da empresa. O Grid 

Estratégico está dividido em 4 quadrantes, a saber: Suporte, Transição, Fábrica, e 

Estratégico. 

No Quadrante Suporte, devido à baixa influência nas estratégias atual e 

futura do negócio, não é necessário que a área de TI tenha posição de destaque na 

organização; No quadrante Transição, a TI passa de uma posição atual de suporte 

para uma posição de maior participação na estratégia futura da empresa, e desta 

forma requer um maior destaque na hierarquia da organização; No quadrante 

Fábrica, apesar de a TI ter uma participação importante na estratégia atual da 

empresa, não há perspectiva futura desta participação ser ampliada. Neste patamar 

é recomendável que a TI ocupe um nível hierárquico elevado. No Estratégico, a TI 

tem grande sua influência na estratégia geral atual e futura do negócio. É fortemente 

recomendável que a TI esteja posicionada em um alto nível da estrutura hierárquica. 

 
Alto 

 

Fábrica 

 

Estratégico 

Impacto Atual 
Baixo 

 

Suporte 

 

Transição 

  Baixo Alto 

  Impacto Futuro 

Figura 08: Grid Estratégico 
Fonte: McFarlan (1984) 

 
McFarlan (1984) propôs a análise de cinco questões básicas sobre as 

aplicações de TI, relacionadas às forças competitivas (PORTER, 1989) para avaliar 

o impacto estratégico da TI: 
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• A TI pode estabelecer barreiras à entrada de novos competidores no 

mercado? 

• A TI pode influenciar trocas de fornecedores, bem como alterar o poder de 

barganha? 

• A TI pode alterar a base da competição (baseada em custo, diferenciação ou 

enfoque)? 

• A TI pode alterar o poder de barganha nas relações com os compradores? 

• A TI pode gerar novos produtos? 

Segundo Laurindo (2001), esses questionamentos servem para nortear os 

executivos na busca de vantagens competitivas através da TI, seja interna ou 

externamente, na sua relação com as outras empresas e com seus consumidores. 

Albuquerque (2003) ainda destaca que diante deste modelo, “... é possível 

estabelecer uma relação entre as perspectivas atuais e futuras quanto ao impacto da 

TI na estratégia de negócio da organização assegurando uma posição de maior ou 

de menor destaque para a área de informação. O Alinhamento consistiria em prever 

quando (tempo presente ou futuro) investir em TI”.  

Henderson e Venkatraman (1993) propõem o Modelo de Alinhamento 

Estratégico, representado na Figura 09, que tem por objetivo entender como novas 

estratégias de negócio podem conduzir a novas estratégias de TI e como novas 

estratégias de TI podem sugerir novas estratégias de negócio.  
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Figura 09: Modelo de Alinhamento Estratégico 
Fonte: Handerson e Venkatraman (1993) 
 

Esse modelo divide a empresa em quatro domínios: domínio externo, que 

representa o mercado onde a empresa compete; domínio interno, que representa a 

infra-estrutura da empresa; domínio do negócio e o domínio de TI. O Modelo de 

Alinhamento Estratégico dá atenção ao domínio da TI e do Negócio separadamente, 

identifica infra-estrutura de suporte da empresa para o negócio ou para TI e salienta, 

assim, a orientação do alinhamento estratégico. 

Segundo o modelo, para planejar a TI, devem ser considerados quatro 

importantes fatores: estratégia de negócio, estratégia de TI, infra-estrutura 

organizacional e processos, e infra-estrutura de sistemas de informação e 

processos. Descreve-se da seguinte maneira alguns desses fatores: 

Estratégia de Negócio - Posicionamento da empresa no mercado (clientes, projetos 

de longo prazo, busca de vantagem competitiva e escopo do negócio). 

Estratégia de TI - Posicionamento no mercado (projetos tecnológicos em longo prazo 

e escopo tecnológico). 
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Infra-estrutura de Negócio - Estrutura para atendimento (componentes operacionais 

e processos). 

Infra-estrutura de TI - Recursos computacionais para suporte das atividades 

operacionais (arquiteturas de redes, equipamentos e processos). 

Dois importantes conceitos, de acordo com Handerson e Venkatraman 

(1993), são o ajuste estratégico (relação entre estratégia e infra-estrutura) e a 

integração funcional (relação entre funções TI e negócio, nos âmbitos da estratégia e 

de infra-estrutura).  

Ajuste estratégico: apresenta a relação entre estratégia e sua infra-estrutura e 

relação entre domínio externo e interno. 

Integração funcional: envolve estratégia e sua infra-estrutura, assim como o domínio 

de TI envolve, também, estratégia e sua infra-estrutura. Dois sub-tipos, ainda, 

resultam da integração funcional: as Integrações estratégicas, que indica a 

capacidade de TI em dar suporte ou determinar a estratégia de negócio e a 

Integração operacional, que mostra relação entre infra-estrutura e processos de 

negócio e a infra-estrutura e processos de TI. Desta forma, mostram também, quais 

as prioridades a serem estabelecidas. 

De acordo com Henderson e Venkatraman (1993), há quatro principais 

perspectivas de alinhamento estratégico, tendo como ponto de partida ou a 

estratégia de negócio ou a estratégia de TI, abaixo relacionadas: 

1 - Execução Estratégica: Apresenta o negócio como orientador das estratégias e a 

TI como mero suporte (modelo clássico de visão hierárquica de planejamento 

estratégico. 
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Figura 10: Modelo de Alinhamento - Execução Estratégica  
Fonte: Adaptado de Henderson e Venkatraman(1993) 

 

2 - Transformação Tecnológica: Apresenta como ponto de partida a estratégia de 

negócio para, posteriormente, definir a infra-estrutura de TI. Este modelo valoriza a 

liderança tecnológica para conquistar uma posição competitiva no mercado (como 

no caso de uma empresa tradicional que passe a atuar na Internet). 

 
Figura 11: Modelo de Alinhamento - Transformação Tecnológica 
Fonte: Adaptado de Henderson e Venkatraman (1993) 

3 - Potencial Competitivo: Neste modelo a estratégia de TI é a propulsora da 

estratégia de negócio. (Como no caso de uma empresa puramente virtual) 
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Figura 12: Modelo de Alinhamento - Potencial Competitivo 
Fonte: Adaptado de Henderson e Venkatraman (1993) 

 
4 - Nível de Serviço: Neste arranjo a estratégia de negócios tem por objetivo, 

somente, atender a demanda de clientes.  

 
Figura 13: Modelo de Alinhamento - Nível de Serviço 
Fonte: Adaptado de Henderson e Venkatraman (1993) 

 
Laurindo (2001) ressalta que o Modelo do Alinhamento Estratégico traz 

como premissa que para uma eficaz administração da TI é necessário o 

balanceamento entre as decisões em todos os quatro fatores acima. A novidade que 

este modelo traz é o fato de a estratégia de TI poder mudar a estratégia de negócios 

da empresa, já que normalmente a estratégia de negócios é que conduz o 

planejamento de TI. Este planejamento deve ser um processo contínuo devido às 

constantes mudanças dos fatores externos, que podem comprometer o desempenho 

da empresa na competição do mercado, caso não sejam acompanhadas. O autor 
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ainda afirma que este fato torna-se mais agravante quando uma nova tecnologia 

passa a ser adotada por várias empresas de um ramo de atividades, de tal maneira 

que deixa de ser fator de vantagem competitiva para quem a detém, para ser um 

fator de desvantagem para quem não a utiliza. 

A fim de retratar o aprendizado da TI e como forma de reduzir as distorções 

de interpretação quanto à eficácia no uso da mesma, a perspectiva de alinhamento 

requer uma abordagem histórica. Os quadrantes definidos por McFarlan (1984), 

Porter e Millar (1985) e Handerson e Venkatraman (1993) não são suficientes para 

explicar o alinhamento, se vistos como uma fotografia, uma visão congelada da 

realidade, sendo necessária uma perspectiva dinâmica de processo (REICH,1992; 

BOAR apud ALBUQUERQUE, 2003). 

De acordo com Farbey et al. (apud ALBUQUERQUE, 2003) estes modelos, 

apesar de fortalecerem a compreensão da relação entre a estratégia de negócio e a 

TI, não fornecem indicadores objetivos para ações mais efetivas. 

Para que haja uma visão clara de como a TI pode trazer novas 
alternativas de operação e estratégia, dentro das organizações e 
também nos seus inter-relacionamentos, é preciso que se tenha em 
mente a noção da eficácia das aplicações de TI. Uma aplicação de TI 
eficaz atende aos requisitos da empresa ou organização em que se 
insere, alterando suas atividades fim, tornando-a mais competitiva. 
Também é preciso analisá-la de maneira ampla, tendo em mente os 
conceitos de cadeia de valor, de impacto estratégico e o alinhamento 
entre estratégias de TI e de negócios (LAURINDO, 2000). 

 

Laurindo (2000) ainda observa que, embora os modelos apresentados 

tenham sido propostos sob o ponto de vista da organização, faz-se necessário 

ampliar sua visão para abranger redes de inter-relação organizacionais e analisar a 

TI não apenas na cadeia de valor da empresa, mas também em todo o sistema de 

valor da indústria na qual se insere. 
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CAPÍTULO 3 - VISÃO GERAL DO SETOR AUTOMOBILÍSTICO NO 
BRASIL  

 
 

A indústria automobilística mundial tem passado por um processo de 

importantes transformações: reestruturação interna da produção, com adoção de 

práticas de produção enxuta; configuração de novas relações de fornecimento, 

devido à formação dos blocos de comércio regionais e à introdução de novos 

arranjos organizacionais (consórcio modular, condomínio industrial, entre outros) e 

mudanças nas atividades de projeto de produto, através das tecnologias 

CAD/CAM/CAE e da introdução do conceito de carro mundial (SALERNO, MARX E 

ZILBOVICIUS apud CERRA E MAIA, 2008). 

No início de 1990 a indústria automobilística brasileira, após um período de 

retração da produção e das vendas no mercado interno, enfrentou um processo de 

integração ao mercado mundial, que exercia fortes pressões por eficácia e redução 

de custos. A indústria nacional, vinda de um período de escassez de investimentos, 

encontrava-se com baixa escala de produção, baixa automação, defasagem 

tecnológica e baixa competitividade internacional e apresentava custos elevados ao 

longo de toda a cadeia (ANFAVEA, 2005). 

Entre 1992 e 1993, o governo, a indústria, os concessionários e os 

trabalhadores, a fim de reverter a situação desfavorável, desenharam um acordo 

automotivo, no qual foram traçadas diversas metas para o setor. Reduções da carga 

tributária, IPI e ICMS, e no preço ao consumidor final, bem como a manutenção dos 

empregos e ampliação do financiamento, foram algumas das medidas adotadas, que 

resultaram em volume recorde de produção e vendas em 1993, depois de doze anos 

de estagnação (CERRA E MAIA, 2008). 
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Em São Paulo, a maior parte dos investimentos das montadoras se destinou 

a modernizar as unidades existentes. Em Minas Gerais, a expansão do parque 

esteve ligada ao crescimento significativo da produção e à desverticalização da Fiat. 

Ao final da década de 1990, mais duas montadoras (DaimlerChrysler e Iveco) viriam 

produzir em Minas, trazendo para a região outros fornecedores.  

Com as diversas medidas adotadas em âmbito federal e estadual, 

realizaram-se projetos significativos na Bahia (Ford), Paraná (VW-Audi, Renault, 

DaimlerChysler), Rio de Janeiro (Volkswagen, Peugeot) e Rio Grande do Sul 

(General Motors), mudando a geografia da indústria, que se concentrava 

basicamente no estado de São Paulo. Além das montadoras, os fornecedores 

também se instalaram nessas regiões, levados pelos novos métodos de organização 

da produção, condomínios industriais e consórcios modulares, em que os 

fornecedores principais se encontram instalados na própria fábrica ou no próprio 

terreno, freqüentemente se beneficiando dos incentivos recebidos pelas montadoras 

(BURITY E SANTOS, 1997).�

Estes investimentos permitiram uma modernização mais acelerada do setor 

automotivo. Segundo Buiar (2000), as novas plantas que se instalaram no Brasil têm 

características comuns e estratégias globais, direcionadas tanto para mudanças de 

produtos e processos como para relações com os fornecedores. Percebe-se que a 

maioria delas se organizou em condomínios industriais. Desde então, a renovação 

dos produtos reduziu o gap entre a idade dos produtos fabricados e comercializados 

no Brasil e a dos lançamentos mais recentes das montadoras no exterior. 

Para Quadros Carvalho (apud BUIAR, 2000), as plantas, além de mais 

modernas, estão cada vez mais especializadas, o que permite melhor 

aproveitamento das economias de escala e reforça a competitividade externa. 
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Nos cinqüenta anos, completados em 2006, a indústria automobilística 

brasileira passou por altos e baixos. O Brasil atravessou o regime militar, 

redemocratizou-se, vivenciou diversos planos econômicos e abriu a economia. Em 

2005 o Brasil figurou como o 9º maior produtor mundial de veículos com cerca de 2,5 

milhões de veículos produzidos (a melhor marca da história até então), 106 mil 

empregos, e 1,7 milhão de veículos novos vendidos sendo 5% de importados (cerca 

de 88 mil unidades). 

A ANFAVEA ressalta que projetos exclusivamente nacionais foram 

desenvolvidos, como a motorização 1.0, lançada em 1990, que em 2005 respondeu 

por 55% das vendas ao mercado interno. Os veículos flex fuel3, que rodam tanto 

com álcool como com gasolina, também foram desenvolvidos e conquistaram muitos 

adeptos no Brasil. Os modelos começaram a ser comercializados em 2003 e, em 

apenas três anos, responderam por mais de 76% do mercado interno. 

Após 50 anos completados em 2003, o setor automotivo instalado no País 

apresentava números já significativos: 24 diferentes montadoras abastecidas por 

mais de quinhentas empresas de autopeças. Trata-se de um complexo industrial 

com capacidade instalada para produzir 3,5 milhões de veículos e 98 mil máquinas 

agrícolas/ ano - produtos que são comercializados por uma rede de 3,6 mil 

concessionários, espalhados por todo o território nacional. Segundo a Anfavea, em 

2008 a industria automobilística brasileira conta com 49 fábricas espalhadas em 8 

estados e tem capacidade de produzir anualmente 3,85 milhões de autoveículos. Em 

2007 ocupou a 7ª posição do ranking mundial e faturou US$ 71,4 bilhões. 

                                                 
3 A tecnologia conhecida como Flex-Fuel nasceu de pesquisas realizadas nos Estados Unidos, Europa e Japão 
no final da década de 80 como alternativa para o problema de falta de infra-estrutura de distribuição e 
abastecimento para o uso de metanol e etanol, que inviabilizava o uso e expansão desses combustíveis. No 
Brasil, os estudos para a aplicação dessa tecnologia se iniciaram na Bosch, em 1994, que vislumbrou a 
possibilidade de veículos Flex-Fuel substituírem os veículos exclusivamente a álcool, que na ocasião 
apresentavam declínio nas vendas. FONTE: http://www.inova.unicamp.br/inventabrasil/flexfuel.htm 
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Figura 14: Indústria Automobilística Brasileira em grandes números 
Fonte: ANFAVEA - Anuário da Indústria Automobilística Brasileira / Brazilian Automotive 

Industry Yearbook • 2008 
 

A fim de aumentar a competitividade e manter a produtividade, a indústria 

automobilística brasileira vem se reestruturando. Adotou a prática da produção 

enxuta, controla cada vez mais os custos, transferem responsabilidades para os 

fornecedores e está contratando mão-de-obra cada vez mais qualificada. Neste 

esforço para se conseguir maior competitividade, as empresas fortalecem a prática 

intensiva do Just in Time (JIT), do Just in sequence (JIS), da Engenharia Simultânea 

e dos Condomínios Industriais, amplamente amparadas pelo uso das tecnologias de 

informação (BUIAR, 2000). 

 

3.1 O PROCESSO JIT E JIS 
 

Buscando um modelo de produção simples e eficiente capaz de otimizar a 

utilização dos recursos de capital, equipamento e mão-de-obra, a Toyota Motor 

Company desenvolveu no Japão em meados de 1960 os princípios básicos da 

filosofia Just-in-Time. Esta filosofia surgiu da necessidade de a indústria japonesa 

competir com a indústria americana, que adotava o sistema de produção em massa, 

altamente padronizada e em grande escala. 
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O Just-in-Time (JIT) é uma abordagem disciplinada que visa aprimorar 
a produtividade global e eliminar desperdícios. Ele possibilita a 
produção eficaz em termos de custo, assim como o fornecimento 
apenas da quantidade necessária de componentes, na qualidade 
correta, no momento e locais corretos, utilizando o mínimo de 
instalações, equipamentos, materiais e recursos humanos. O JIT é 
dependente do balanço entre a flexibilidade do fornecedor e a 
flexibilidade do usuário. Ele é alcançado por meio da aplicação de 
elementos que requerem um envolvimento total dos funcionários e 
trabalho em equipe. Uma filosofia-chave do JIT é a simplificação 
(SLACK et al., 2000, p.482). 

 
 

Tubino (apud GOMES, 2003) ressalta que as metas de um sistema JIT de 

produção devem estar fundamentadas nos seguintes princípios: 

a) fornecimento de produtos com qualidade, no momento, na qualidade e na 

quantidade solicitados visando a satisfação das necessidades dos clientes, internos 

e externos; 

b) eliminação dos desperdícios, através da análise de todas as atividades 

relacionadas ao processo produtivo e da eliminação daquelas que não agregam 

valor ao produto; 

c) processo de melhoria contínuo em busca da perfeição, também conhecido como 

kaisen: atender à demanda no momento exato, com qualidade perfeita e sem 

desperdícios; 

d) envolvimento total das pessoas, através do desenvolvimento de uma cultura 

organizacional participativa, voltada para a valorização do ser humano dentro da 

organização; 

e) organização e visibilidade do ambiente de trabalho como ponto de partida da luta 

contra os desperdícios e a base para a motivação das pessoas. 

 
A filosofia JIT tem aplicabilidade tanto internamente nos sistemas produtivos 

como externamente entre os integrantes de uma cadeia de suprimentos.  A extensão 

dos princípios JIT pelas organizações aos fornecedores da cadeia significa também 
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a extensão dos benefícios oferecidos pelo uso da filosofia, e maior sinergia entre 

ambos, resultando em benefícios ao cliente final, como o atendimento às suas 

necessidades com maior eficiência e redução de custos. O fornecimento de 

materiais no sistema JIT deve ser uma extensão dos princípios aplicados dentro da 

fábrica, tendo como principais objetivos a produção e fornecimento de lotes 

reduzidos, com entregas freqüentes e confiáveis, com qualidade garantida e a um 

custo competitivo (GOMES, 2003). 

Segundo Buiar (2000), a adoção da prática do JIT, por parte das 

montadoras, fortaleceu os laços entre estas e os fornecedores, resultando em 

parcerias que vão desde programas de desenvolvimento de qualidade em conjunto, 

até o desenvolvimento de projetos de um novo produto. Estas parcerias trazem 

diversas vantagens às montadoras, como: 

• Redução de estoques na montadora; 

• Fiscalização da montagem torna-se responsabilidade do fornecedor; 

• Produção do fornecedor adequada à demanda da montadora; 

• Flexibilidade de adaptação do fornecedor, tanto para o crescimento quanto 

para a queda da demanda. 

 
Leite (2006) afirma que as vantagens do sistema JIT de produção estão na 

contribuição da estratégia competitiva da empresa, através da melhoria dos 

seguintes critérios competitivos: 

• Redução de custos; 

• Melhoria da qualidade; 

• Aumento da flexibilidade; 

• Aumento do fluxo; 

• Maior confiabilidade dos sistemas. 
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Embora a flexibilidade tenha sido apresentada como uma das vantagens da 

adoção do JIT ela também pode ser uma limitação no que diz respeito à variedade 

de produtos oferecidos e às variações de demanda de curto prazo, uma vez que o 

sistema JIT precisa de demanda estável para balancear o fluxo - o que nem sempre 

é possível pelas oscilações do mercado. Quanto maior a variação de demanda, 

maior a necessidade de aumentar os estoques, o que vai de encontro com a filosofia 

JIT. Gianesi e Corrêa (apud GOMES, 2003, p. 99) confirmam esta limitação quando 

afirma que o sistema Kanbam prevê um determinado estoque entre os centros 

produtivos Caso a variação de produtos seja grande, o fluxo não será contínuo, mas 

intermitente; elevam-se os níveis de estoques. Assim, o JIT é contraditório nesse 

aspecto. 

O Just-in-sequence (JIS) é uma variação do sistema just-in-time, no qual as 

entregas ao cliente devem ocorrer não somente no momento correto, mas também 

na seqüência correta que é determinada pelo programa de produção das 

montadoras. A intensificação do uso do just in time seqüenciado (JITS), na indústria 

automobilística, a partir da década de 1990, tornou a questão da proximidade entre 

montadoras e seus fornecedores fundamental. Para Heckert e Francischini (apud 

BUIAR, 2000), esse tipo de fornecimento é considerado o mais enxuto que existe. 

Com o JITS as entregas tornam-se ainda mais freqüentes, em lotes cada vez 

menores. 

Atualmente os projetos mais novos de montadoras que se instalaram no 

país, como a GM em Gravataí (RS), a Ford em Camaçari (BA), e a VW/Audi e a 

Renault em São José dos Pinhais (PR), possuem mais de dez fornecedores 

entregando subconjuntos ou módulos completos no sistema JITS diretamente na 

linha de montagem final dos veículos (BUIAR, 2000). 
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3.2 CONDOMÍNIO INDUSTRIAL E CONSÓRCIO MODULAR 
 
 

A proximidade das instalações entre fornecedores de autopeças e 

montadoras tem se mostrado uma questão de suma importância, pois impacta 

diretamente nos custos logísticos e no gerenciamento dos estoques de ambas as 

partes. Relacionados principalmente com a importância da proximidade e com o 

fornecimento em subconjuntos, os conceitos de condomínio industrial e consórcio 

modular são fundamentais para o entendimento do processo de mudança das 

relações na cadeia produtiva automobilística. 

No condomínio industrial alguns fornecedores, escolhidos pela montadora, 

estabelecem suas instalações nos arredores da planta da montadora e passam a 

fornecer componentes ou subconjuntos completos (DIAS, 1998). Esse sistema é 

vantajoso principalmente para aqueles componentes que possuem alto custo 

logístico. A opção pelo fornecimento em subconjuntos estimula a utilização do 

sistema just-in-sequence.  

O consórcio modular, também considerado uma forma extrema de 

condomínio industrial, propõe que os fornecedores de subconjuntos se localizem no 

mesmo terreno da montadora. Foi criado com o objetivo de transmitir aos 

fornecedores a responsabilidade pela montagem na linha de produção de todos os 

componentes dos veículos lá produzidos, e, portanto, conseguir redução nos custos 

e estoques. Nessa configuração não há funcionários da montadora na linha de 

montagem e os investimentos relacionados a esta atividade são compartilhados 

entre montadora e fornecedores também conhecidos como modulistas. 

O conceito de consórcio modular derivou da dissolução do acordo da 
Autolatina (parceria da Ford com a Volkswagen), e teve como 
premissa a incorporação dos fornecedores como parceiros, visando à 
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diminuição de custos variáveis e fixos, além da diminuição do 
investimento, já que tanto a operação de montagem, quanto suas 
respectivas instalações, layout e logística seriam de responsabilidade 
do parceiro. O projeto previa que à VW caberiam as áreas de 
engenharia do produto, controle de qualidade, distribuição, 
comercialização e logística do produto final. A implementação do 
consórcio modular ocorreu entre os anos de 1996 e 1997 na planta da 
VW de Resende, destinada à produção de ônibus e caminhões. A 
divisão do produto em módulos foi realizada pela engenharia da VW, 
com vistas a viabilizar a entrega de grandes partes da fabricação à 
responsabilidade de uma empresa (ou parceiro) e, simultaneamente, 
racionalizar o processo de fabricação. Devido ao alto volume de ativos 
dedicados à fábrica de Resende, foram firmados com os 
fornecedores, contratos de longo prazo, entre 5 e 12 anos. (DIAS, 
1998). 

 
Atualmente, no Brasil, o consórcio modular está limitado a apenas uma 

planta da Volkswagen que fabrica caminhões em Resende. Nesta fábrica os 

fornecedores de subconjuntos se localizam no terreno da montadora e são 

responsáveis pela montagem do veículo. A grande vantagem para a montadora, 

neste caso, é a diminuição significativa de custos relativos a equipamentos uma vez 

que os fornecedores consorciados são totalmente responsáveis pelos seus módulos, 

e o grande risco para os fornecedores é a exclusividade dos investimentos em 

módulos a um só cliente, que fica dependente da escala de produção prevista para 

esse cliente e de seu desempenho para que haja retorno do capital. (DIAS, 1998; 

BUIAR, 2000). 

Segundo Buiar (2000) atualmente quase todas as novas fábricas planejam 

seu funcionamento em sistema de condomínio, que é tipicamente vantajoso para 

componentes de alto custo logístico.  

Na configuração de condomínio industrial a localização de cada fornecedor é 

definida pela montadora de acordo com a sua logística. A montadora também define 

como serão feitas as entregas, com que freqüência e com quais especificações. 

O condomínio industrial é resultado de um conjunto de fatos, como a 
desverticalização, a concentração no core business, o fornecimento 
em subconjuntos, o just in time seqüenciado, a necessidade de 
redução de custos, o controle maior sobre a qualidade, a redução no 
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número de fornecedores e conseqüente aumento do poder de 
barganha das montadoras e das facilidades oferecidas pelos governos 
locais que estimularam os agrupamentos (BUIAR, 2000, p. 129). 

 
 

De acordo com Dias (1998) os critérios para seleção dos fornecedores que 

participarão do condomínio são determinados, normalmente, pelos fatores: 

- Políticas de global ou follow sourcing4. 

- Fornecedor deve possuir um volume considerável para investimento. 

- Ser empresa globalizada. 

- Possuir experiência em fornecimento de subsistemas e em co-design. 

Buiar (2000) complementa os critérios mencionados por Dias (1998) quando 

afirma que a estratégia que permeia a escolha das empresas participantes de um 

condomínio industrial baseia-se, fundamentalmente, em produtos com custo logístico 

elevado, seja porque têm volume espacial considerável, em relação ao seu valor 

agregado (caso dos painéis, bancos, tanque de combustível, escapamentos, pára-

choques), seja porque apresentam risco de deterioração no transporte (como os 

estampados, bancos e peças pintadas em geral). 

A autora ainda afirma que o peso dos custos logísticos na estrutura de 

custos de um produto e a economia advinda da adoção de um sistema de entregas 

seqüenciado são diretamente proporcionais às chances do fornecedor desse produto 

se instalar num condomínio industrial.   

Outro ponto que deve ser levado em consideração para as empresas que 

participam dos condomínios é a redução de custos fixos para todos os participantes. 

Em geral os serviços de restaurantes, central telefônica, limpeza, manutenção, 

segurança são compartilhados por todos. 
                                                 
4 O global sourcing consiste na importação pelas montadoras de partes produzidas por empresas de 
autopeças que são suas fornecedoras nos seus países de origem.O follow sourcing consiste na 
abertura nos países em desenvolvimento de filiais das empresas de autopeças que já atuam como 
fornecedoras das montadoras em seus países de origem. 
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Buair (2000) observa que tantos nos projetos de consórcio e condomínio, os 

ganhos são diferenciados para montadoras e fornecedores. Para as montadoras, os 

ganhos são de curto prazo e para as os fornecedores os benefícios são de longo 

prazo, daí a participação restrita a empresas de grande porte que podem despender 

uma grande soma de capital com retorno a posteriori. O objetivo destas formas de 

organização é permitir que a montadora possa focar em apenas um conjunto 

limitado de tarefas operacionais e gerenciais, constituindo, para isto, uma rede de 

fornecedores competentes. Estes fornecedores estão localizados dentro dos 

próprios condomínios, estão nacionalmente instalados (outsourcing) ou são parte de 

uma rede de fornecimento mundial (global sourcing). 

 

3.3 O COMPLEXO INDUSTRIAL FORD NORDESTE (CIFN) 
 

O Complexo Industrial Ford Nordeste (CIFN) é a unidade automobilística que 

a Ford Brasil inaugurou em outubro de 2001. Nesta unidade são produzidos os 

modelos Fiesta Hatch, Fiesta Sedan e EcoSport. A unidade ocupa uma área total de 

4,7 milhões de metros quadrados, onde trabalham, lado a lado com a Ford, 25 

empresas sistemistas: ABB, Arvin, Autometal, Benteler, Colauto, Cooper-Standard, 

Dopec, Dupont Coatings, Lean Logistcs, Faurecia, Ferrolene, Intertrim, Kautex, Lear, 

Mapri-Textron, MSX, Pelzer, Pilkington, Pirelli, Premier, SaarGummi, Sodecia, Valeo, 

Visteon e Yazaki. 

O CIFN está localizado no município de Camaçari (BA), a 3 km do Pólo 

Petroquímico e a 50 km de Salvador. Seus investimentos totalizaram US$ 1,9 bilhão, 

segundo o DESENBAHIA, dos quais US$ 1,2 bilhão investidos diretamente pela 

Ford mais US$ 700 milhões pelos sistemistas, e seu prazo de construção foi de dois 
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anos. O complexo tem capacidade para produzir 250 mil veículos por ano sendo 912 

veículos por dia e 1 veículo a cada 80 segundos5. 

Segundo site da montadora a unidade conta com um modelo de produção 

inovador, que ela denomina montagem modular seqüenciada. Este foi um projeto 

piloto para a Ford Mundial. Seu principal diferencial é a participação de fornecedores 

diretamente na linha de montagem e no processo de produção, não se restringindo 

apenas ao fornecimento dos componentes do veículo, compartilhando das 

instalações e das responsabilidades. 

O Complexo Ford Nordeste conta com mais de 512 robôs e sistemas 

eletromecânicos de automação, que atuam em áreas críticas em termos de 

segurança e qualidade, o processo de estamparia é completamente automatizado de 

forma a aumentar a segurança e reduzir ao máximo os riscos de acidentes de 

trabalho (apesar de eles serem inevitáveis). No setor de montagem da carroceria, 

sistemas automáticos controlam mais da metade das operações, incluindo a 

armação, solda e conferência de geometrias. A pintura, devido à complexidade e 

sofisticação de seus equipamentos, é uma instalação-modelo em termos mundiais. 

Essa unidade foi a pioneira a empregar o sistema Eco-M, com turbinas de alta 

rotação e quatro robôs que executam a pintura automática da parte externa das 

carrocerias, com distribuição homogênea e sem desperdício de tinta (à base de 

água). 

Além das empresas sistemistas que estão localizadas no Complexo, outras 

cinco instaladas próximas à fábrica ou em municípios vizinhos também integram a 

cadeia de fornecedores da Ford. A proximidade, segundo o diretor de Manufatura 

Emerson Baldin, garante atualmente 70% de baianização da produção dos 

                                                 
5 Dados informados pela Ford. 
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automóveis. A cada 10 componentes montados num novo carro, sete são fornecidos 

por empresas instaladas na Bahia. 

Segundo a assessoria de imprensa da Companhia, Camaçari (município-

sede do Complexo) e Dias D Á́vila (vizinho à fábrica), são os principais fornecedores 

de mão-de-obra, contribuindo com 69% dos empregados. Outros municípios da 

Região Metropolitana ficam com os 31% restantes. Todos os empregados da linha 

de produção da fábrica têm no mínimo o 2º grau completo e passaram por 900 horas 

de treinamento, sendo 450 horas no Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial) e outras 450 oferecidas pela Ford e seus fornecedores. Dos empregados 

contratados na região, 60% estão no primeiro emprego e a idade média dos 

trabalhadores da fábrica é 26 anos. 

O Complexo também mantém uma unidade de desenvolvimento e 

concepção. Segundo o engenheiro-chefe da Ford, o Centro de Criação de Produtos 

(PD) de Camaçari, um dos cinco que a Ford tem no mundo. Conta com 270 

engenheiros, todos morando na Bahia e muitos deles recrutados na região, que 

estão desenhando e desenvolvendo novos produtos para a indústria automobilística 

mundial. O PD dispõe das mais modernas técnicas de desenvolvimento e tem à 

disposição uma equipe de profissionais de primeira linha, além de um parque de 

computadores e softwares de última geracão com os quais são concebidos os novos 

veículos. Todo o portfólio de produtos para a Ford Brasil, países vizinhos e México é 

desenvolvido no PD em Camaçari, o que inclui, além de Fiesta e EcoSport, veículos 

como Focus, Ranger, Ka e o B-402, como é conhecido o novo carro compacto da 

Ford.  

Em junho de 2004 a Ford Brasil assinou com o governo da Bahia contrato de 

concessão de uso do Porto de Ponta da Laje na Baía de Aratu, município de 

Candeias na Região Metropolitana de Salvador com a intenção de dinamizar as 
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exportações do Complexo Industrial Ford Nordeste. O porto fica a 35 km da fábrica, 

tem capacidade para atracação de navios de grande porte e estacionamento de 119 

mil metros quadrados com 6.024 vagas. 

Em abril de 2006 a fábrica comemorou a superação de metas estabelecidas 

e a quebra de paradigmas, ultrapassou a marca mensal de 20 mil unidades e atingiu, 

com quase um ano de antecedência, e a previsão inicial de geração de 5 mil 

empregos diretos. A fábrica tornou-se um exemplo de produtividade, eficiência e 

respeito ao meio ambiente com a introdução do sistema inovador de condomínio 

industrial, produzindo cerca de 10% de todos os veículos fabricados no Brasil. Nesta 

época a Ford já respondia pela criação de 8,5 mil novos postos de trabalho diretos e 

cerca de 85 mil indiretos.  

Em novembro de 2007 a Ford atingiu a marca de um milhão de veículos 

produzidos na Bahia, após seis anos de inaugurada. Ao longo dos seis anos, foram 

mais de 446 mil EcoSport, 235 mil Fiesta Sedan e 357 mil Fiesta Hatch. Graças à 

linha de automóveis produzidos em Camaçari, a participação de mercado da Ford, 

no Brasil, passou de, aproximadamente, 6% para cerca de 12%. Sendo a única 

indústria automobílistica com instalações na Bahia, a Ford contribuiu para o 

crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do estado e do município de Camaçari, 

que hoje se posiciona como o 1º do Nordeste e o 6º PIB industrial do país. 

Representa aproximadamente 13,5% da pauta de exportações da Bahia, que em 

2006 alcançaram US$ 873 milhões tendo como principais destinos México, 

Argentina e Venezuela. 

A fábrica opera em três turnos no sistema modular seqüenciado, 24 horas 

por dia, seis dias por semana. A cada 80 segundos, sai um veículo pronto na 

montagem final. Conta com 8,5 mil empregos diretos, sendo 85% de mão-de-obra 
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baiana, e é considerada uma das mais modernas no mundo. Atualmente, possui um 

índice de 76% de conteúdo local e 95% de conteúdo nacional.  
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CAPÍTULO 4 - ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 
 

 

Após a revisão da literatura acerca da Tecnologia da Informação e do 

Desempenho Empresarial, do paradoxo da produtividade, da estratégia de 

manufatura e da participação da TI , d as ferramentas de TI utilizadas na manufatura 

e do papel estratégico da TI, além da contextualização da Indústria Automobilística 

no Brasil após os anos 90 do século XX, esse capítulo tem a finalidade de descrever 

a parte empírica do estudo inicialmente com a caracterização da pesquisa, partindo 

em seguida para o modelo de análise e finalizando com o limite do escopo do 

trabalho. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

Esta pesquisa é caracterizada como exploratória, pois, conforme Gil (1991) 

tem o objetivo de proporcionar uma visão geral, aproximada, sobre um determinado 

fato. Usará como meio de investigação o estudo de caso. 

Para Yin (2001, p. 32), um estudo de caso é “uma inquirição empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, quando 

a fronteira entre o fenômeno e o contexto não é claramente e onde múltiplas fontes 

de evidência são utilizadas”. 

O estudo de caso, aqui apresentado, teve como objetivo básico 

compreender qual a contribuição da TI na manufatura Valeo, analisando-a sob o 

prisma dos principais indicadores de desempenho em operações preconizados por 

Slack et al. (1997). Para tanto foi utilizado o modelo adaptado de Slack (1993), como 

será mostrado na próxima seção. 
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4.2 MODELO DE ANÁLISE 
 

O modelo utilizado nesta pesquisa foi uma adaptação do Modelo de 

Competitividade de Slack. A vantagem competitiva em manufatura, segundo Slack 

(1993), significa fazer melhor do que fazem os concorrentes. Fazer melhor significa: 

fazer certo (vantagem de qualidade), fazer rápido (vantagem da velocidade), fazer 

pontualmente (vantagem da confiabilidade), capacidade de se adaptar às mudanças 

(vantagem da flexibilidade) e fazer ao menor preço (vantagem de custo). Em 

resumo, o modelo de Slack considera os aspectos internos e externos dos cinco 

objetivos de desempenho da manufatura: qualidade, velocidade, confiabilidade, 

flexibilidade e custos.  

Para o autor fazer certo significa não cometer erros, fazer produtos que são 

o que realmente devem ser produtos sem erro e sempre de acordo com as 

especificações de projeto, dando, assim, uma vantagem de qualidade a empresa. 

Por fazer rápido entende-se fazer com que o intervalo de tempo entre o 

inicio do processo de manufatura e entrega do produto ao cliente seja menor que o 

da concorrência. Com isso, a manufatura proporciona uma vantagem de velocidade 

à empresa. Para o autor a velocidade permite melhores previsões, reduz despesas 

indiretas, reduz material em processo e expõe problemas que uma operação lenta 

costuma esconder. 

Fazer pontualmente significa manter a promessa de prazos de entrega, o 

que implica estar apto a estimar as datas de entrega corretamente (ou aceitar as 

datas de entrega solicitadas pelo cliente), comunicar com clareza estas datas ao 

cliente e por fim fazer a entrega pontualmente. Com isso a manufatura dá à empresa 

a vantagem da confiabilidade. 

Capacidade de se adaptar a mudanças significa ser capaz de variar e 

adaptar a operação, seja porque as necessidades dos clientes são alteradas, seja 
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devido a mudanças no processo de produção causadas, por exemplo, por alterações 

no suprimento dos recursos. Significa estar apto a mudar o quanto seja necessário e 

com rapidez suficiente. Desta forma a função de manufatura dá à empresa uma 

vantagem de flexibilidade. Para o autor a versatilidade tem suas virtudes, como lidar 

eficazmente com uma larga faixa de partes, adaptar produtos a requisitos 

específicos dos consumidores, expedir pedidos prioritários ao longo da fabrica, lidar 

com falha dos fornecedores, etc. 

O autor destaca quatro tipos de flexibilidade: 

• Flexibilidade de novos produtos – habilidade de introduzir e produzir novos 

produtos ou modificar os existentes; 

• Flexibilidade de mix – habilidade de mudar a variedade dos produtos que estão 

sendo feitos pela operação dentro de um dado período de tempo; 

• Flexibilidade de volume – habilidade de mudar o nível agregado de saídas da 

operação; 

• Flexibilidade de entrega - habilidade de mudar as datas de entrega planejadas ou 

assumidas. 

Por fim, fazer barato para Slack (1993) significa fazer produtos a custos mais 

baixos do que os concorrentes conseguem administrar. A longo prazo, a única forma 

de conseguir isto é através da obtenção de recursos mais baratos e/ou 

transformando-os mais eficientemente do que os concorrentes. Com isso a 

manufatura da a empresa uma vantagem de custo. Para o autor todos os objetivos 

de desempenho apóiam o custo. 

• Percurso rápido reduz custo: o material que se move rapidamente por uma 

operação despende menos tempo na forma de estoque, atrai menos 

despesas indiretas e torna as previsões mais fáceis; 
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• Confiabilidade interna reduz custos: a confiabilidade interna reduz a 

“confusão” da manufatura, reduzindo a possibilidade de atrasos na entrega e 

o esforço de reprogramação para corrigi-las. Também permite que o fluxo 

seja acelerado. 

• Qualidade mais alta reduz custos: Menos erros da operação reduzem o 

retrabalho, o refugo e o desperdício. Além do quê, operações livres de erros 

aumentam o tempo de fluxo, reduzindo conseqüentemente os custos; 

• Maior flexibilidade reduz custos: aumenta a confiabilidade interna, permitindo 

que um roteiro alternativo de processo evite uma quebra de máquina, 

reduzindo custos. 

O modelo do cone de areia do melhoramento em manufatura, mostrado 

abaixo, propõe que o primeiro desempenho a ser trabalhado e o de qualidade. 

Segundo o autor, a qualidade é uma precondição para que o melhoramento seja 

duradouro. Somente quando a produção tiver encontrado um nível de qualidade 

aceitável, a confiabilidade interna deveria ser atacada, mas isso não significa que a 

qualidade deveria ser esquecida. Depois de atingido um nível crítico de 

confiabilidade, suficiente para tornar operação estável, o próximo passo é focar na 

velocidade com a qual os materiais fluem por meio da operação, sem deixar de lado 

os aspectos de qualidade e confiabilidade que devem continuar melhorando. Por 

meio do processo de melhoria contínua perceber-se-á que uma forma de aumentar a 

velocidade se dá através da flexibilidade, ou seja, mudando as coisas mais depressa 

dentro da operação. Somente depois que todos estes aspectos estão sendo 

trabalhados, e aprimorados continuamente, os custos devem ser atacados de frente.  
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Figura 15: Modelo de melhoramento em manufatura 

Fonte: Slack (1993) 
 

A partir da revisão da literatura foi feita uma ligação entre cada dimensão de 

vantagem competitiva na manufatura proposta por Slack (1993) e as ferramentas de 

TI utilizadas para obtenção direta ou não destas vantagens, como propõe o Quadro 

abaixo: 

     

    Quadro 06: Adaptação do modelo de análise de Slack (1993) 

Modelo de Análise 

Dimensões Indicadores Ferramentas de TI 

Qualidade 

- Quantidade de módulos corretos entregues 
ao cliente 

- Total de Rejeitos da linha (PPM) 

 

ERP, SISTEMAS JIT, SISTEMAS INTEGRADO 
DE CÓDIGO DE BARRAS, TECNOLOGIA RF, 

POKA-YOKES 

Velocidade - Tempo de ressuprimento da fábrica 

- Redução material em processo 
ERP, MRP, SISTEMAS DE CÓDIGO DE 

BARRAS, TECNOLOGIA RF, EDI, JIT 

Confiabilidade 

- Fator de obtenção/perda do Q1 

- Entrega de 

 módulos no prazo (sem parada de linha) 

- Quantidade de módulos entregues errados 

ERP, SISTEMAS JIT, TECNOLOGIA DE 
CÓDIGO DE BARRAS, POKA-YOKES 

Flexibilidade 

- Quantidade de modelos produzidos 

- Capacidade de mudança de mix 

- Capacidade de reprogramação da fábrica 

ERP, SISTEMAS JIT, POKA-YOKES, CAD 

Custo 
- Dias de estoque 

- Valor bruto de ajuste de inventário 
ERP, MRP, SISTEMAS DE CÓDIGO DE 

BARRAS, TECNOLOGIA RF 
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Para a dimensão qualidade foram propostos dois indicadores, Quantidade 

de módulos corretos entregues ao cliente e Total de Rejeitos da linha (PPM), por 

serem indicadores já existentes e utilizados pela produção Valeo. Há também as 

ferramentas de TI que interferem diretamente ou indiretamente nestes indicadores e 

que são utilizadas pela produção, como ERP utilizado para o cadastramento da 

estrutura do produto e declaração da produção, sistemas JIT utilizados para o 

seqüenciamento da produção, sistemas integrados de códigos de barras, tecnologia 

de radiofreqüência (RF) e poka-yokes utilizados na linha de produção sob a forma de 

coletores de dados, que checam a seqüência e modelo de módulos entregues e de 

leitores RF, que verificam algumas peças durante a montagem e travam o processo 

em caso de erros.   

Para a dimensão Velocidade foram adotados dois indicadores, Tempo de 

ressuprimento da fábrica e Redução material em processo por serem indicadores 

propostos por Slack (1993) utilizados na Valeo. Seguem as ferramentas de TI que 

auxiliam na obtenção dos resultados destes indicadores, como ERP, mais 

especificamente o módulo de logística MRP, que gera as necessidades de material 

de acordo com os estoques, parâmetros de tempo e necessidade do cliente; 

sistemas de códigos de barras em rádio freqüência integrados ao ERP utilizados nos 

inventários geral e circulante; EDI, que além de receber as programações do cliente, 

recebe os avisos de embarque do fornecedor possibilitando resultados mais 

acurados advindos do MRP; sistemas de códigos de barras utilizados no 

recebimento e movimentação de materiais permitindo visibilidade imediata das 

transações de estoque em depósitos distintos, inclusive o de processo e o sistema 

JIT por gerenciar lotes menores de partes na linha de montagem. 
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Na dimensão confiabilidade, além de dois indicadores propostos por Slack 

(1993), Entrega de módulos no prazo (sem parada de linha) e Quantidade de 

módulos entregues errados, foi adicionado mais um por estar relacionado com o 

grau de confiança da Ford pelo fornecedor representado por um prêmio intitulado 

Q1, em que apenas fornecedores que atendam uma serie de pré-requisitos (não 

parar a linha, ser certificado MS9000, ter flexibilidade para mudanças de mix, possuir 

PPM baixo, ter capacidade de respostas rápidas, etc), são agraciados com ele. As 

ferramentas de TI que dão sustentação a estes indicadores são ERP, que por meio 

do módulo de logística MRP, auxilia que o material necessário a produção esteja 

sempre disponível; sistemas JIT utilizados no seqüenciamento da produção 

fornecem informações importantes sobre peças utilizadas na montagem; tecnologia 

de código de barras e poka-yokes utilizados na linha de produção, que impedem que 

alguns erros de montagem sigam adiante e tecnologia de código de barras utilizadas 

na expedição de materiais para CKD (completely knocked down) e para PeA (partes 

e acessórios).  

Na dimensão flexibilidade foram utilizados três indicadores propostos por 

Slack (1993): Capacidade de reprogramação da fábrica, Quantidade de modelos 

produzidos e Capacidade de mudança de mix. As ferramentas de TI associadas a 

estes indicadores são ERP; módulo de logística, que permite verificar se os estoques 

existentes suportam a variação de mix disparando as ações necessárias para que 

estas sejam realizadas e módulo de engenharia, que permite o gerenciamento de 

modelos e suas estruturas utilizadas para montagem e compra de material, sistemas 

de CAD utilizadas para efetuar modificações no produto; sistemas JIT, que auxiliam 

na montagem de grande variedade de modelos e, juntamente com os poka-yokes, 

impedem que erros no processo de montagem sigam adiante. 
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Na dimensão custos foi utilizado um indicador proposto por Slack (1993), 

Dias de estoque, e outro indicador interno Valor bruto de ajuste de inventário 

relacionado com essa dimensão. Como ferramentas de TI relacionadas, foram 

utilizadas o ERP, que é utilizado para gerenciar os estoques; o MRP, que realiza a 

programação de materiais adequada às necessidades do cliente e os critérios 

internos da Valeo; os sistemas de código de barras e a tecnologia RF utilizados em 

todas as movimentações do estoque garantindo que aconteçam sistemicamente em 

tempo real. 

A seguir serão apresentados os instrumentos de coleta de dados utilizados 

neste estudo de caso. 

4.3 DESCRIÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS  
 

Os dados utilizados para o desenvolvimento deste estudo foram obtidos em 

base secundária como os relatórios e boletins da ANFAVEA, periódicos, e também 

em base primária através de observações, entrevistas e questionários semi-

estruturados enviados por email para os parceiros localizados fora da Bahia além de 

análise documental. 

O estudo de caso foi desenvolvido por meio da técnica de entrevista semi-

estruturada, a qual estabeleceu uma interação social com os entrevistados e 

buscou-se a obtenção de informações que conduzissem a uma análise de suas 

principais estratégias competitivas na manufatura e a percepção que eles possuem 

acerca da contribuição da TI nos processos de manufatura, estejam elas diretamente 

ligadas aos eixos competitivos indicados por Slack (1997), ou não.  

As entrevistas foram realizadas com os gestores da Valeo FEM Camaçari 

das áreas logística, produção e qualidade por serem participantes ativos dos 

processos de melhorias e integrações que utilizam Tecnologia da Informação, assim 
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como parceiros de tecnologia especializados em soluções específicas para as áreas 

mencionadas acima por conhecerem outras realidades além das sugeridas pelo 

grupo acima mencionado e suscitarem discussões que muitas vezes levam ao 

estado da arte. Esse grupo respondeu a questionários específicos. 

A amostra selecionada foi não probabilística, intencional. A pesquisa contou 

com a participação dos seguintes participantes: 

Valeo: 

• Diretor Industrial da Unidade de Camaçari 

• Diretor Financeiro da Unidade de Camaçari 

• Diretor Comercial da Unidade de Camaçari 

• Supervisores e técnicos dos Departamentos de Logística, 

Produção/Qualidade e Engenharia de Produto 

Parceiros de tecnologia da Valeo: 

• Open System (soluções de código de barras e RF)); 

• Datasul (provedor do ERP, no escopo tecnologia, manufatura e logística); 

• Sequor (provedor de soluções de automação industrial). 

Os dados coletados com entrevistas e questionários foram tabulados na 

planilha do programa Excel para melhor visualização de pontos de convergência e 

análises de possíveis percepções não notadas durante a análise documental e 

observação dos processos produtivos e logísticos. 

Os questionários desenvolvidos para o estudo exploratório estão 

apresentados nos Anexo 1 e Anexo 2 na íntegra. A captação da percepção dos 

entrevistados sobre a contribuição da TI foi realizada com o uso de questões 

utilizando escala Likert de intensidade com cinco pontos, variando entre 1 (não 

contribui) e 5 (é indispensável). Sendo 1 (não contribui), 2 contribui pouco, 3 

contribui, 4 contribui muito e 5 é indispensável. 
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A escala Likert, em homenagem ao seu criador Rensis Likert, é uma escala 

de classificação que exige que os entrevistados assinalem o grau de concordância 

com cada uma das afirmações apresentadas.  

Entre as vantagens buscadas da escala Likert as principais foram tratar de 

uma escala de fácil construção e aplicação, além do fato dos entrevistados 

entenderem rapidamente como utilizar a escala. 

Cada entrevista teve em média uma hora e meia de duração. As perguntas 

selecionadas nos questionários estão relacionadas com as variáveis a serem 

investigadas por este estudo.  

Os dados mais significativos relacionados a custos foram obtidos de modo 

indireto, como resultado das entrevistas realizadas com o alto escalão da empresa e 

através de análise documental de acesso restrito. Uma vez que muitos dos dados 

são considerados pela empresa como confidenciais, esses dados serão 

apresentados sob a forma de percentuais. 

A análise documental contou principalmente com as atas e formulários de 

reuniões mensais chamadas de política de desdobramento, das quais participam os 

gestores de todas as áreas, que respondem pelos indicadores estratégicos auferidos 

mensalmente e confrontados com os objetivos definidos pela organização.  Também 

foram coletados os objetivos individuais estratégicos dos gestores de cada área na 

avaliação anual. Foram analisados os gráficos específicos da produção como PPM, 

retorno de garantia, produção de carros por turno, módulos entregues errados e 

retrabalho de peças. 

Esta pesquisa foi realizada em Camaçari-Ba, utilizando como estudo de 

caso a Divisão FEM. A Divisão FEM foi selecionada como local por possuir 

processos logísticos e produtivos únicos dentro do Grupo Valeo, uma vez que sua 
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planta está localizada na linha de montagem do cliente, a saber Ford, e por possuir 

alto grau de utilização da Tecnologia da Informação. 

 

4.4 LIMITES DO ESCOPO DE TRABALHO 
 

Devido ao fato de a fábrica ter sido inaugurada no final de 2001 para 

treinamento dos operadores e, efetivamente, em 2002 para a produção em massa 

do Ecosport e do Fiesta não existem dados consolidados disponíveis com a a 

estratégia deste período. Ficou claro durante as entrevistas com os diretores que 

estão na fábrica desde o início do projeto que o desafio da época era a produção em 

si e a cadeia de suprimentos. A preocupação naquele ano era mais operacional do 

que estratégica. 

Em 2003 foram levantados documentos referentes aos indicadores 

auferidos, mas não foram encontrados todos os objetivos. Alguns deles foram 

encontrados isoladamente em arquivos pessoais de funcionários da logística, 

qualidade e produção. 

Outra limitação encontrada foi a mudança de gestores ao longo do tempo. 

Na imlantação da fábrica em 2001 todos os principais gestores vieram de fábricas da 

Valeo em São Paulo e na França, para onde retornaram  ao longo de 2003. Alguns 

gestores atuais não possuíam histórico do processo de evolução das operações e 

responderam com superficialidade algumas questões propostas no questionário. 
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CAPÍTULO 5 - O CASO VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS – 
DIVISÃO FRONT-END MODULES (FEM) 

 
O caso estudado refere-se a uma empresa do ramo automobilístico, 

pertencente a um grupo multinacional. A organização em estudo é uma unidade 

industrial destinada à montagem de módulos para as montadoras de veículos 

voltados ao mercado de automóveis de passeio. 

A Valeo é um grupo industrial independente totalmente focado no projeto, 

produção e venda de componentes, sistemas e módulos para a indústria automobilí-

stica, fornecendo para o mercado de equipamento original e para o mercado de 

reposição, está presente em 28 países e emprega 61.200 pessoas de 95 

nacionalidades diferentes, em 125 unidades industriais, 62 centros de pesquisa e 

desenvolvimento e 9 centros de distribuição. Em 2007 vendeu de 9,7 bilhões de 

euros. O investimento em pesquisa e desenvolvimento representa 6% das vendas 

do grupo6.  

São seus principais clientes do mercado de equipamentos originais: BMW, 

DaimlerChrysler, Fiat, Ford Motor, General Motors, Honda, Hyundai, Man, MG 

Rover, Mitsubishi, Navistar, Paccar, Porsche, PSA Peugeot Citroen, Renault – 

Nissan, Subaru, Toyota, Grupo Volkswagen, Volvo Caminhões  e Scania. 

A Valeo preza pela qualidade total e envolve todos os funcionários nesta 

busca. O grupo salienta a percepção e a consciência de fatores da não qualidade e 

incentiva os empregados a trabalharem juntos na identificação e correção desses 

fatores. 

                                                 

6 Dados mundiais referentes a Dezembro de 2007. 
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A cultura do Grupo é traduzida na metodologia cinco eixos e tem como 

principal objetivo a satisfação do cliente. A metodologia é aplicada por todos os 

colaboradores e fornecedores em todo o mundo a fim de atingir “zero defeito” e 

fornecer peças com alto padrão de qualidade. 

A Valeo atua em vários domínios da tecnologia automotiva como: 

Assistência ao Dirigir (Driving Assistance), Eficiência na Transmissão de Força 

(Powertrain Efficiency) e Otimização do Conforto (Comfort Enhancement). A Valeo 

tem como estratégia de desenvolvimento entregar aos seus clientes presentes no 

mundo valores agregados por meio de inovação, qualidade total, soluções efetivas 

de custos e serviços. 

Segundo a empresa, para atingir esta finalidade, o grupo procura: 

• reduzir custos devido à sua base industrial eficiente e sempre competitiva; 

• promover a qualidade usando a metodologia de 5 eixos – os pontos principais da 

cultura da companhia; 

• fortificar sua posição no mercado global afim de estar mais próximo de seus 

clientes e 

• afirmar sua posição como um líder em tecnologia com investimento sustentado 

em pesquisa e desenvolvimento. 

O objetivo do grupo é ser em 2010 uma das cinco maiores empresas do 

setor de autopeças do mundo. Para atingir esse objetivo o Grupo possui como 

estratégia aumentar sua oferta em soluções que aumentam e valorizam a 

segurança, o conforto e o meio; persistir em desenvolvimento internacional, estando 

cada vez mais próxima de todas as montadoras de veículos e suportando-as em 

suas expansões globais e fortificar sua presença no mercado de reposição. 
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 No Brasil, presente há mais de 30 anos, a Valeo conta com 11 unidades 

industriais e 1 Centro de Distribuição. Possui faturamento anual de cerca de 1,3 

bilhão de reais e 4 mil colaboradores. 

 

Figura 16: Presença da Valeo Sistemas Automotivos no Brasil 
Fonte: www.valeo.com 

A divisão Front End Modules (FEM) possui sete projetos em diversos países. 

No Brasil ela está localizada em Camaçari na Bahia e faz parte do Condomínio 

Industrial Ford Nordeste.  
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Figura 17: Presença da Valeo Front End Modules no mundo 
Fonte: www.valeo.com 

 

Encontra-se na linha de produção da Ford no prédio da montagem final e 

fornece módulos em just in time seqüenciado entregando-os a cada 80 segundos em 

média. Um FEM é composto por aproximadamente oito componentes, que são 

montados por seis operadores. A FEM Camaçari segue o horário de funcionamento 

da Ford e opera em 3 turnos. 

Conta com aproximadamente 50 colaboradores, sendo 24 na linha de 

produção. Hierarquicamente se reporta diretamente a matriz na França. A 

concepção dos módulos é centralizada na França e a modificações no desenho são 

feitas localmente. 

A maioria de seus nove fornecedores produtivos se encontra em São Paulo 

apesar de em 2007 iniciar o processo de transferência de produção de alguns 

componentes para fábricas localizadas na região de Camaçari. 
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A Valeo FEM possui o prêmio Q1 da Ford adquirido em 2004, o que a 

credencia como fornecedor preferencial da Ford mundial além de lhe conferir outras 

vantagens como plano de pagamento diferenciado. 

A Valeo FEM faz uso intensivo da Tecnologia da Informação em todas as 

áreas da fábrica. Em 2003 ampliou os módulos do ERP para a logística, compras, 

vendas e os integrou ao EDI. Também usa coletores de dados e rádio freqüência em 

diversas atividades da fábrica como recebimento, armazenagem, inventário, 

sequenciamento, etc. Utiliza também CAD, JIT, poka-yokes eletrônicos, sistema de 

execução de manufatura, dentre outras tecnologias. A diretoria da Valeo apóia e 

incentiva o uso da TI nas diversas atividades como forma de obter maior controle, 

eficiência e eficácia nas operações.  

5.1 ESTRUTURA DE NEGÓCIO 
 

A Valeo FEM (VFEM) Camaçari está no Complexo Ford desde 2001, no 

início do projeto. É responsável pela montagem do Front End Modules dos carros 

Ecosport e Fiesta. Atualmente são produzidos em média 1000 carros por dia em 3 

turnos de trabalho. 

A estrutura da Valeo FEM Camaçari é bem reduzida e segue o padrão 

mundial para este negócio, tendo apenas um colaborador principal por área de 

atividade como mostra o organograma em anexo. Apesar de possuir poucos 

funcionários tem todas as áreas e complexidade, assim como o faturamento de uma 

fábrica grande. 

A planta possui um Diretor Geral, que se encarrega de traduzir e 

acompanhar as estratégias macro definidas pela matriz na França em objetivos para 

as demais áreas além de fazer com que os padrões mundiais sejam adotados e 

utilizados no dia-a-dia.  
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A diretoria financeira funciona como suporte e controle, sendo responsável 

pela contabilidade, tesouraria e TI. Embora a área TI esteja hierarquicamente ligada 

ao diretor financeiro da planta, ela se reporta funcionalmente à matriz. 

As áreas de qualidade e de produção possuem um supervisor. Na produção 

existem três coordenadores e 24 operadores, um coordenador e 8 operadores por 

turno, que são responsáveis pela montagem do Front End Module a Ford. A área de 

qualidade é responsável pelo controle de qualidade de materiais recebidos e em 

processo apesar de quase todos os fornecedores produtivos terem qualidade 

assegurada. A Qualidade também é responsável pelo gerenciamento do sistema de 

qualidade e de qualidade do fornecedor. 

A Engenharia de produto é responsável basicamente por pequenas 

modificações sugeridas pelo cliente ou por propostas de melhorias que impliquem 

em incremento de desempenho ou redução de custos.  

A área de Vendas é responsável pelo contato com o cliente e negociações 

de preços. Também trabalha para conseguir novos projetos no cliente ou em outras 

montadoras. 

A logística é o setor com maior número de colaboradores e é responsável 

pela compra de material produtivo, recebimento de materiais, expedição para PeA 

(pecas e acessórios) e CKD Venezuela, faturamento, controle de inventário e 

movimentação de peças. Na Valeo a área de compras é independente da logística. 

Ela é responsável por negociar preços e prazos com fornecedores produtivos e 

improdutivos além de estabelecer um painel de fornecedores para a VFEM 

Camaçari. 

Quanto à utilização da Tecnologia da Informação pelas áreas mencionadas 

acima, a grande maioria dos processos é automatizada.  
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.  

 

Figura 18: Organograma da Valeo FEM Camaçari 
 Fonte: RH Valeo Camaçari 
 

5.2 ESTRUTURA DE TI 
 

A infra-estrutura de TI desempenha um papel fundamental, segundo a 

diretoria do Grupo, na sustentação da estratégia de negócio. Tem como ponto forte a 

tradução de regras de negócio em sistemas e a comunicação com o cliente. 

Sua estrutura é bastante reduzida, um funcionário e um trainee, estrutura 

considerada ínfima em relação às demais fábricas da Valeo, que normalmente 

contam com sete a oito pessoas apesar de demandar os mesmos recursos que uma 

fábrica de grande porte devido ao alto grau de padronização exigido pela matriz.  

Na fábrica de Camaçari o setor é responsável por contratar serviços técnicos 

especializados, atuar em conjunto com as demais áreas a fim de levantar e propor 

melhorias de processo e implementá-las, manter a infra-estrutura e assegurar que os 

padrões exigidos sejam adotados e implementados. 
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A TI passa por auditorias externas bianuais realizadas pelo Bureau Veritas 

França a fim de verificar a aderência aos padrões adotados pela companhia.  

Em relação ao hardware, a fábrica conta com sete servidores, todos com 

garantia 7x24, com tempo de solução de 24 horas. Todos os equipamentos críticos 

são duplicados, prática adotada tanto para hardware quanto para softwares de 

missão crítica. A fábrica também possui um plano de desastre (DRP), que tem o 

objetivo de restabelecer todos os serviços críticos de TI em 24 horas e é testado 

anualmente. 

A fábrica conta com 47 computadores, sete servidores e um centro de 

treinamento eletrônico, chamado de Valeo Campus, ligados em rede e conectados a 

WAN Valeo protegidos por um firewall. Para a Valeo a questão de segurança 

também é estratégica, uma vez que está localizada dentro das dependências do 

cliente e compartilha parte de sua infra-estrutura. 

Todos os sistemas operacionais são padrão mundial e as licenças são 

gerenciadas mundialmente através de um site interno chamado ISBench, no qual 

são declaradas quantidade de estações de trabalho, servidores, despesas de TI com 

comunicação, consultoria, projetos por área, vendas anuais entre outras 

informações. Esse site tem o objetivo de não só legalizar as licenças utilizadas junto 

aos fabricantes como perceber a relação custo TI por funcionário e por fábrica. 

A ferramenta de correio eletrônico utilizada é o Lotus Notes, que também é 

utilizado como uma ferramenta de colaboração. Neste sistema são encontradas 

várias databases mundiais de todas as áreas de negócio com informações 

pertinentes a cada uma delas. 

O suporte as aplicações padrão Valeo são dados pela matriz na França, que 

também promove auditorias remotas periódicas. 
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Apesar do alto grau de padronização, as soluções de JIT e de ERP adotadas 

são diferentes das do resto das FEM mundiais Isso se deve basicamente à falta de 

presença do fornecedor Europeu no Brasil, o que dificultaria o suporte e manutenção 

das aplicações. Diante deste fato, o setor de TI da VFEM Camaçari assume uma 

responsabilidade ainda maior que a dos outros Front End. 

A cada três anos é realizado um planejamento estratégico de TI, que tem 

como objetivo a adoção de novas tecnologias que venham a contribuir com redução 

de custos ou otimização de processos. Esse planejamento estratégico é revisado 

anualmente. 

Anualmente a matriz promove reuniões com todos os responsáveis pelo TI 

das fábricas do mundo para revisar o plano estratégico, trocar experiências, divulgar 

soluções de sucesso que algum site desenvolveu. Enfim para manter a área de TI 

sempre conectada a estratégia global da companhia. 

O orçamento de TI é feito anualmente e revisado semestralmente. Nele a TI 

deve incluir todas as despesas e investimentos de TI para todas as áreas inclusive 

projetos de melhoria, que pressupõe uma interação com as demais áreas a fim de 

perceber, discutir e desenhar projetos que contribuam para a melhoria de processos 

que muitas vezes são traduzidos em redução de custos diretos. 

Na próxima seção serão demonstrados e analisados os dados coletados 

neste estudo de caso. 

 

5.3 LEVANTAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 
 
 

A pesquisa de campo foi dividida em duas partes: Entrevista exploratória 

através de um questionário semi-estruturado. tal ferramenta de coleta de dados foi 

aplicada em dois diretores com a finalidade de conhecer mais detalhadamente a 
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estratégia da organização e obterem-se parâmetros para elaboração de um 

questionário estruturado com perguntas fechadas.  A segunda parte consistiu na 

utilização do questionário estruturado, com perguntas fechadas, que foi respondido 

pelos três diretores da planta (industrial, financeiro e comercial) além de 

supervisores e principais técnicos das áreas de logística, qualidade e engenharia de 

produto. Paralelamente foi aplicado um questionário com questões abertas aos 

principais parceiros comerciais de soluções de TI para manufatura e logística. A 

autora também fez análise documental e observação participante. 

A seguir serão apresentadas as tabelas e gráficos obtidos a partir das 

repostas dos questionários, da análise documental, e da observação participativa 

cujo objetivo principal é compreender qual a contribuição da TI para a manufatura da 

Valeo atingir os seus objetivos estratégicos sob a perspectiva da qualidade, 

velocidade, confiabilidade, flexibilidade e custos no período compreendido entre 

2002 e 2006.  

Vale ressaltar que alguns dados considerados estratégicos e confidenciais 

pela Valeo serão apresentados sob a forma de percentuais. 

A Valeo FEM Camaçari faz uso intensivo da Tecnologia da informação. 

Possui infra-estrutura robusta e de ponta para não afetar a linha do cliente. Todo o 

hardware considerado crítico possui backup e contrato de manutenção 24x7 com 4 

horas de solução do problema. 

Com a implantação da fábrica em 2001 foram implantados os sistemas de 

JIT e alguns módulos do ERP. Em 2003 a utilização do ERP foi ampliada e várias 

integrações foram realizadas a fim de não só melhorar a produtividade do processo 

através da eliminação de atividades manuais, mas também para atender os 

requisitos da Ford através da auditoria MS9000, requisito obrigatório para obtenção 

do prêmio Q1. 
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Neste processo todas as transações via EDI foram integradas ao ERP, tendo 

como principal cliente a logística que passou a fazer o planejamento através do 

sistema Datasul. NesSe processo de integração a área de TI enxergou uma 

oportunidade de resolver outros problemas da fábrica, como a divergência de 

estoques, sugerindo e adotando soluções de código de barras via rádio freqüência 

nos pontos de entrada e saída de materiais. 

No final de 2003 com o aumento de solicitações do cliente e pontos de 

melhoria no produto identificados pela Valeo, foi adotado o sistema de CAD. Ainda 

naquele ano os sistemas de controle de qualidade e planejamento da cadeia de 

suprimentos foram customizados para uma melhor aderência aos processos da 

empresa, tendo plena utilização em 2004. 

Para o seqüenciamento da produção é utilizado um sistema chamado de 

JIT, que recebe as solicitações do cliente via FTP (File Transfer Protocol) cada vez 

que uma nova carroceria chega ao line bank da Ford, processa essas informações e 

as envia para a linha de produção Valeo. A linha de montagem faz uso de poka-

yokes eletrônicos, que checam em determinados pontos se a montagem está sendo 

feita de forma correta e na seqüência correta. No final da linha de montagem o 

sistema novamente envia a informação de que o módulo foi entregue ao cliente para 

que a declaração de estoques seja feita. 

Em relação ao acompanhamento da estratégia da companhia, anualmente 

são definidos pela diretoria e gerencias indicadores por área, auferidos até o quinto 

dia útil do mês seguinte e apresentados em reuniões chamadas de política de 

desdobramento. O quadro abaixo mostra uma seleção destes indicadores, 

relacionados ao problema desta pesquisa, no período de 2002 a 2006. 
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ANO/OBJETIVOS 2002 2003 2004 2005 2006 

Inventory level (12 months average) days7 N/A 7,5 6 5,2 4,2 

Total Line Rejects (12 months average) PPM8 533 433 442 252 243 

Direct Labor Efficiency (%)9   79,1 77,5 78,2 

Divergência de Inventário (% relativo ao 

estoque total)10 

30% 32% 5% 3% 3% 

Obtenção Certificação MS9000 e 

manutenção11 

  X X X 

Obtenção Q1 e manutenção12    X X 

Quadro 07: Lista parcial de indicadores estratégicos Valeo 2002 a 2006 

 

A captação da percepção dos entrevistados acerca da contribuição da TI na 

manufatura da Valeo foi realizada com o uso de questionário, dividido em duas 

partes, a primeira parte com questões múltipla escolha e a segunda parte questões 

utilizando escala Likert de intensidade com 5 pontos, variando entre 1 (não contribui) 

e 5 (é indispensável).  

Apesar de a observação ativa ter permitido levantar quais as ferramentas de 

TI utilizadas na Valeo, a primeira parte do questionário, a fim de identificar o 

                                                 
7 Inventory Level diz respeito ao nível de inventário da fábrica necessário para produção em dias. 

 
8 Total Line Rejects é o número de peças montadas erradas ou de Front End montados errados ou peças 
escrapeadas na linha de produção 
 
9 Direct Labor efficiency diz respeito ao número de horas mensais disponíveis para produção sobre o numero de 
horas padrão disponíveis para produzir um Front End multiplicado pelo volume de produção mensal divulgado 
pela Ford. 
 
10 Divergência de Inventário é a diferença da quantidade de peças declaradas no sistema versus a quantidade 
física da mesma peça. 
 
11 MS9000 é uma auditoria própria da Ford, mais abrangente que o QS9000 – atestado de qualidade de 
fabricação, criado pela GM, Ford e Chrysler - que detecta a regularidade do fornecimento, e com os melhores 
padrões internacionais para o índice de rejeição de peças e componentes. 

12 Prêmio de Qualidade, baseado em critérios pré-definidos, concedido pela Ford que privilegia os fornecedores 
agraciados em cotações para novos projetos.  Segundo Ford Motor Company (2003, p. 3), o Q1 é “um parâmetro 
de qualidade e disciplina industrial que, quando seguido assegura o sucesso e dirige à melhoria contínua do 
fornecedor. Para candidatar-se ao Q1 é preciso que a empresa tenha o MS9000. A validade do certificado 
depende da manutenção da qualidade dos produtos e do atendimento que as empresas oferecem à Ford.  
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conhecimento dos usuários em relação às tecnologias de informação utilizadas na 

empresa, solicitou que o entrevistado indicasse se utilizava determinada tecnologia, 

se o uso estava planejado para o futuro ou não, se o considerava importante, 

mesmo que não usasse ou tivesse planejado a sua utilização. Foram entrevistados 

no total oito pessoas, sendo três diretores, três supervisores e dois analistas 

técnicos.  

Nesta pesquisa foram consideradas as tecnologias mais utilizadas aquelas 

em que 50% ou mais dos respondentes assinalaram a utilização. Abaixo deste 

percentual foram consideradas tecnologias menos utilizadas. 

A Figura 19 retrata que os entrevistados destacaram como as tecnologias 

mais utilizadas os sistemas de ERP, código de barras, EDI, sistemas RF, sistemas 

de execução de manufatura, e sistemas de CAD. Pode-se perceber que apesar de 

apenas 50% dos entrevistados reconheceram a utilização do sistema de CAD, 75% 

atribuíram importância a este item. A importância foi superior aos sistemas de 

execução de manufatura e igual aos sistemas de EDI e Radiofreqüência, que 

tiveram sua utilização reconhecida por 63% e 75%, respectivamente. 

TECNOLOGIAS MAIS UTILIZADAS E SUA IMPORTÂNCIA
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Figura 19: Tecnologias mais utilizadas e sua importância 
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As Tecnologias menos utilizadas (Figura 20) em ordem decrescente foram 

Sistemas de controle automatizados da qualidade, Sistema de Gestão de Armazém 

(WMS), Tecnologias de Comércio Eletrônico através da Internet (Web Information 

Systems), com 38%, Sistema de Planejamento de Cadeia de Suprimentos (SCP), 

Sistema de Previsão de Demanda, com 25%, Sistema de Gestão de 

Relacionamento com Clientes (CRM), Sistemas de Gestão de Transportes (TMS), 

Ferramentas de Business Inteligence (BI), com 13%, e Sistemas de Rastreamento 

de Frota Geo-codificado (via satélite), com 0%. 

Embora não tenha a utilização reconhecida, os entrevistados consideraram 

importante o uso dos Sistemas de controle automatizados da qualidade e Sistema 

de Planejamento de Cadeia de Suprimentos (SCP), ambos com 63%.  

Em levantamento realizado pela pesquisadora, esses dois sistemas são 

utilizados pela Valeo integrados ao ERP, o que pode indicar uma limitação do 

questionário que não explicitou que as ferramentas agregadas deveriam ser 

consideradas separadamente, ou que a maioria dos entrevistados enxerga o ERP e 

os sistemas integrados como uma coisa só. 
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TECNOLOGIAS MENOS UTILIZADAS E SUA IMPORTÂNCIA
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Figura 20: Tecnologias menos utilizadas e sua importância 

O grau de importância atribuído a cada tecnologia (Figura 21) é diretamente 

proporcional a sua utilização na fábrica, seja ela reconhecida pela maioria dos 

entrevistados ou não, sendo o ERP o sistema considerado mais importante (88%), 

os Sistemas de Código de Barras, Sistemas de Radiofreqüência (RF), Design 

Auxiliado por Computador (CAD) também tiveram uma importância atribuída 

elevada (75%), enquanto os Sistemas de Controle Automatizado da Qualidade 

(AQC), Sistema de Planejamento de Cadeia de Suprimentos (SCP), Sistemas de 

Execução de Manufatura (MES), Intercâmbio Eletrônico de Dados (EDI) tiveram 

63%. 
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GRAU DE IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA
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Figura 21: Grau de importância de cada tecnologia utilizada 

 

A Figura 22 mostra o nível de impacto percebido nas cinco dimensões 

avaliadas na pesquisa. Como técnica de tratamento dados foi utilizada a estatística 

simples média aritmética dos resultados das questões relativas a cada indicador. 

DIMENSÕES ESTRATEGICAS

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Custos

Velocidade

Qualidade

Flexibilidade

Confiabilidade

 
Figura 22: Ranking das Dimensões estratégicas 

 

 



 

 

112 

O resultado da pesquisa demonstrou que a Tecnologia da Informação 

contribui muito em todas as dimensões estratégicas da manufatura, com destaque 

para a confiabilidade (4,43) da empresa pelo cliente e para a velocidade dos 

processos (4,33). A dimensão custos também é fortemente afetada pelo uso da TI 

(4,2) assim como a qualidade (4,0).  O menor índice foi obtido na dimensão 

flexibilidade (3,97), apesar de o resultado demonstrar que a TI também contribui 

positivamente para que a manufatura tenha a habilidade de modificar o que está 

sendo feito e dessa forma obter vantagem. 

Os gráficos das próximas páginas mostram as questões que mais 

contribuíram para a obtenção dos resultados de cada dimensão. 

Dentro da dimensão custos (Figura 23) os entrevistados destacaram que a 

utilização da TI é quase indispensável para reduzir os níveis de estoque (4,87) e 

proporcionar uma melhor distinção entre os mesmos (matéria-prima, em 

processamento, produtos acabados, estoque em trânsito) (4,6). O uso da TI também 

contribui muito no aumento do turnover no estoque reduzindo seu custo de 

manutenção (4,5) e na redução do custo de armazenamento (4,25). Estes resultados 

mostraram-se coerentes com a importância que os entrevistados deram ao ERP, 

cuja função mais destacada nas entrevistas era de controle de estoques. 

Os resultados encontrados nesta dimensão também confirmam a 

importância dada aos sistemas de radiofreqüência e código de barras que 

juntamente com o ERP, após customizações realizadas em 2003, reduziram de 

forma significativa entre 2002 e 2006 o nível de inventário e as divergências do 

mesmo, auferidas através de contagens anuais.  
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CONTRIBUICAO DA TI - DIMENSAO CUSTOS

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Reduz os níveis de estoque 

Aumenta o turnover de estoque reduzindo o seu custo de
manutenção

Reduz custos de armazenamento

Reduz custos de transporte

Reduz custos de administração de logística

Reduz os custos de distribuição

Reduz os custos de envio de ordens a fornecedores

Reduz os custos de processamento das ordens dos participantes
da cadeia de suprimentos

Provê melhor distinção entre tipos de estoque (matéria-prima, em
processamento, produtos acabados, estoque em trânsito)

 
Figura 23: Contribuição da TI – Dimensão Custos 
 
 

A principal contribuição da TI na dimensão velocidade como mostra a Figura 

24 foi o aumento da precisão dos recebimentos/entregas de produtos (4,75) e na 

redução do tempo de ressuprimento (4,625), que se aproximou da categoria 

indispensável, outros itens foram classificados igual ou acima de muito importante, 

como: Reduz o tempo de desenvolvimento de novos produtos (4,0), Reduz o tempo 

de disponibilização das mercadorias junto ao parceiro (4,125), Melhora a visibilidade 

da cadeia, tanto de consumidores para fornecedores, quanto de fornecedores para 

consumidores (4,375), Aumenta a performance de montagem (4,125). Esses 

indicadores são compatíveis com as ferramentas de TI utilizadas na logística para 

planejamento da cadeia, como o ERP, módulo de planejamento (MRP e MPS) 

integrado ao EDI e às tecnologias de código de barras e radiofreqüência.  
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CONTRIBUICAO DA TI - DIMENSAO VELOCIDADE

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Reduz o tempo de ressuprimento

Reduz o tempo de disponibilização das mercadorias junto
  ao parceiro

Reduz o tempo de desenvolvimento de novos produtos

Aumenta a precisão dos recebimentos/entregas de
       produtos

Melhora a visibilidade da cadeia, tanto de consumidores
para fornecedores, quanto de fornecedores para

consumidores

Aumenta a performance de montagem

 
Figura 24: Contribuição da TI – Dimensão Velocidade 
 

Na dimensão qualidade os itens avaliados contribuem para que o pedido 

correto (montagem) seja entregue ao cliente (4,38) foi avaliado como a TI contribui 

muito, reduz o PPM (3,63) e como contribui (Figura 25). A contribuição principal da 

TI nessa dimensão segundo os entrevistados está relacionada com a utilização de 

poka-yokes eletrônicos, que utilizam código de barras e rádio freqüência na linha de 

montagem além de um sistema que checa cada modelo e seqüência antes de ser 

entregue ao cliente. Os entrevistados também destacaram a contribuição do sistema 

de JIT, que integrado ao ERP módulo engenharia, contribui através da unificação da 

base de dados para que o módulo correto seja entregue ao cliente.     

CONTRIBUICAO DA TI - DIMENSAO QUALIDADE

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Contribui para que o pedido correto
(montagem) seja entregue ao cliente     

Reduz o PPM

 
Figura 25: Contribuição da TI – Dimensão Qualidade 
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CONTRIBUICAO DA TI - DIMENSAO FLEXIBILIDADE 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Ajuda a atender a pedidos fora do padrão

Ajuda a atender a produtos e serviços com especificações
especiais    

Auxilia na introdução de novos produtos e serviços

Auxilia a introduzir grandes quantidades de variações nos
produtos e serviços  

Auxilia a responder as necessidades específicas do
mercado alvo   

 
Figura 26: Contribuição da TI – Dimensão Flexibilidade 
 

 

A contribuição da TI para a dimensão flexibilidade como mostra a Figura 26 

foi avaliada como contribui muito para os itens Auxilia a introduzir grandes 

quantidades de variações nos produtos e serviços (4,375), Auxilia a responder as 

necessidades específicas do mercado alvo (4,25) e Auxilia na introdução de novos 

produtos e serviços (4,0), e como contribui para os itens Ajuda a atender a produtos 

e serviços com especificações especiais (3,75) e Ajuda a atender a pedidos fora do 

padrão (3,5). Para os entrevistados a TI contribui para que a linha de produção seja 

capaz de entregar uma variedade maior de módulos através dos sistemas JIT, que 

foram preparados para auxiliar os operadores na montagem dos módulos com 

informações sobre os itens a serem separados, do sistema de ERP através do 

modulo engenharia que permite um melhor gerenciamento da estrutura de materiais, 

do sistema de CAD que permite a comunização de partes a fim de simplificar a 

montagem e permitir uma maior variação da mesma. 
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CONTRIBUICAO DA TI - DIMENSAO CONFIABILIDADE         

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Reduz o tempo de parada de linha de montagem Valeo

Reduz a possibilidade de entrega de módulos errados

Auxilia na programação correta de matéria-prima

Aumenta o comprometimento nas relações da cadeia de
suprimentos

Aumenta a confiança entre os participantes da cadeia de
suprimentos

É fator de obtenção de certificação MS9000

É fator de obtenção ou perda do Q1

 
Figura 27: Contribuição da TI – Dimensão Confiabilidade 

 

A maior pontuação acerca da contribuição da TI para manufatura foi obtida 

na dimensão confiabilidade (4,43) como mostra a Figura 27, a TI foi avaliada como 

contribui muito para a confiabilidade da empresa pelo cliente, os indicadores desta 

dimensão que mais colaboraram com este resultado foram: É fator de obtenção de 

certificação MS9000 (4,75), Reduz a possibilidade de entrega de módulos errados 

(4,63), Aumenta a confiança entre os participantes da cadeia de suprimentos (4,5), É 

fator de obtenção ou perda do Q1 (4,5), Auxilia na programação correta de matéria-

prima (4,0).  A tabulação dos resultados sinalizou que a TI contribui muito com estes 

indicadores e que contribui com a redução do tempo de parada de linha de 

montagem Valeo. Em pesquisa documental realizada, pode-se constatar que a 

capacidade de enviar informações via EDI ao cliente, o tratamento automático das 

demandas enviadas pelo cliente, e a existência de sistemas que impeçam erros de 

expedição são pré-requisitos para a obtenção do certificado Q1 emitido pelo cliente. 

O Q1 pode ser considerado o maior símbolo de confiabilidade concedido pelo 

cliente. 
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Após análise dos resultados da pesquisa de campo, verificou-se se os 

pressupostos deste estudo foram, ou não, confirmados, como será visto na próxima 

etapa do trabalho. 
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CAPÍTULO 6 - CONCLUSÃO 
 

 

Concluída a etapa de análise dos dados, considerando as observações da 

autora e os estudos apresentados no decorrer do trabalho, pode-se afirmar que o 

objetivo geral desta pesquisa foi atingido e os pressupostos foram verificados.  

Através de análise documental, observação participante e revisão da 

literatura, pode-se analisar a forma pela qual a inovação tecnológica, os 

equipamentos, os sistemas de controle, os recursos tecnológicos da informação e o 

gerenciamento contribuem para o desenvolvimento da qualidade, velocidade, 

flexibilidade e custos como arma competitiva. 

A análise do fluxo de informação e de processo permitiu compreender qual o 

grau de integração entre as áreas de logística e produção proporcionada pela TI e a 

sua influência na qualidade dos processos. 

Entrevistas com os gestores mais antigos e análise de documentos 

permitiram levantar as principais implantações de projetos de TI na logística e cruzar 

com a evolução dos indicadores de nível de estoque da fábrica, para avaliar a sua 

contribuição. 

A observação participante e a aplicação de questionários permitiram avaliar, 

através da adoção de poka-yokes implantados na linha de produção e na logística, 

qual o impacto da adoção das ferramentas de TI na qualidade de peças expedidas.  

Para ratificar estas afirmações, será feito um breve retrospecto desta 

análise, focando-se nas dimensões propostas pelo modelo de análise e levando-se 

em conta os indicadores utilizados para caracterizar cada dimensão. Para 

complementar essa análise, a cada dimensão estará associado seu nível de 

aderência obtido na pesquisa de campo. 
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Os resultados dos questionários revelaram que as TI’s - principalmente ERP, 

código de barras, radiofreqüência, EDI, CAD, e MES - aplicadas à gestão da 

manufatura, exercem papel estratégico de grande importância. Conclui-se das 

entrevistas realizadas, que a TI é uma ferramenta importante na manufatura e, que 

esta, exerce papel estratégico gerando vantagem competitiva. 

Os principais gestores, que estão na Valeo desde o início do programa em 

2001, afirmaram durante a entrevista mais de uma vez que a integração do ERP 

com as soluções de código de barras foram cruciais para a redução dos níveis de 

inventário e para o seu controle porque permitiu que o resultado do planejamento 

dado pelo MRP fosse o menor possível para atender a demanda sem colocar em 

risco a parada da linha do cliente por falta de peças. O uso dessas tecnologias 

segundo o diretor financeiro “reduziu a divergência de inventário a níveis 

excepcionais, reduzindo de forma significativa os custos do descontrole”. Esta 

afirmação foi coerente com a redução de nível de inventário em 2003 de 7,5 para 4,2 

em 2006, e das divergências de inventário de 30% em 2003 para 3% em 2006. 

Estes dados foram coletados através de pesquisa documental. Diante do exposto a 

premissa P1: A Tecnologia da Informação através de sistemas, hardware e soluções 

utilizada na logística aumenta o controle de estoques, reduz os níveis de inventário e 

conseqüentemente os custos operacionais, foi confirmada. 

Em relação à segunda premissa P2: A TI atua como potencializadora da 

flexibilidade permitindo o aumento da variedade de módulos corretos entregues ao 

cliente assim como a quantidade dos mesmos, os resultados indicaram que a TI, 

através dos sistemas JIT e na forma de poka-yokes contribui para a manufatura se 

adequar rapidamente as novas necessidades do cliente, sendo desta forma 

confirmada. Em pesquisa realizada na Valeo verificou-se que o número de modelos 

passiveis de serem solicitados pelo cliente foi multiplicado por oito nos últimos cinco 
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anos. Segundo o engenheiro de produto “a TI desempenha papel importante uma 

vez que auxilia de forma transparente para o montador o que deve ser feito sem que 

ele perceba que se trata necessariamente de uma mudança de modelo de produto, 

pois todo o processo necessário a esta mudança foi realizado horas antes pelo 

sistema JIT” e o coordenador de suprimentos mostra um outro ponto de vista quando 

afirma: “a mudança de mix é uma constante em uma fábrica onde existem vários 

fornecedores entregando diretamente na linha do cliente, a reprogramação das 

necessidades feita e despachada pelo ERP de forma rápida, permite que seja 

mantido o baixo nível de estoque e que seja atendida a nova necessidade do cliente 

sem prejuízos para ambas as partes”. 

O fato de utilizar várias ferramentas de TI que tornam o processo de 

manufatura mais robusto contribuiu com que em 2005 a Valeo fosse agraciada com 

o prêmio Q1 da Ford, recebendo desde então vantagens exclusivas aos detentores 

deste certificado. A utilização do ERP/MRP auxilia na programação correta dos 

materiais, e de sistemas integrados de código de barras, JIT juntamente com poka-

yokes eletrônicos impedem que módulos errados sejam entregues ao cliente. 

Segundo os entrevistados, o fato de jamais ter parado a linha do cliente e mostrar 

uma atitude pró-ativa frente aos desafios de estar em um condomínio com outros 

parceiros entregando diretamente na linha de montagem do cliente, atitudes que são 

amparadas pelo uso de TI’s, faz com que a confiabilidade da empresa pelo cliente 

seja alta e se transforme em vantagens competitivas. Desde 2005 o prêmio Q1 é 

mantido. Diante do exposto a premissa P3: O uso da TI nos processos de 

manufatura aumenta a confiabilidade da empresa pelo cliente, foi confirmada. 

A utilização da TI na linha de produção também traz retornos em termos de 

velocidade, este indicador se mostrou bastante aderente a qualidade, uma vez que 

para entregar módulos com qualidade (modulo correto na seqüência correta e no 



 

 

121 

tempo correto) a linha de produção da Valeo utiliza poka-yokes eletrônicos com 

códigos de barras em rádio freqüência, esses sistemas integrados ao JIT, ao ERP e 

ao sistema de manufatura permitem que a produção com qualidade seja feita mais 

rápida. Indicadores internos do tempo de montagem produzidos pela engenharia de 

processo mostraram que com a utilização da TI a montagem e entrega dos módulos 

é feita em 80 segundas e sem a utilização do sistema a montagem e entrega é feita 

em 102 segundos, este tempo deve-se principalmente as checagens manuais para 

assegurar a qualidade dos módulos entregues ao cliente. Estes dados são 

compatíveis com os indicadores estratégicos extraídos em pesquisa documental, 

que mostram uma redução dos rejeitos da linha e de melhoria de eficiência dos 

operadores, entre 2003 e 2006, época em que a maioria dos sistemas foi 

implantada. Segundo o supervisor de manufatura “no decorrer do tempo a equipe de 

montagem e os sistemas amadureceram, contribuindo para a redução e até mesmo 

a eliminação de erros de montagem, através de poka-yokes e de mais informações 

propiciadas pelo sistema JIT”. Desta forma os pressupostos P4: Sem o uso dos 

recursos de TI o tempo de entrega do módulo é maior do que com o uso dos 

recursos de TI, e P5: Sem o uso dos recursos de TI a possibilidade de entregar o 

módulo errado ao cliente é maior do que com o uso dos recursos de TI, foram 

confirmados. 

A associação de cada pressuposto às dimensões propostas pelo modelo de 

análise e o resultado obtido através das pesquisas confirma que a TI contribui muito 

para a obtenção de vantagem competitiva pela manufatura da Valeo. 
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PRESSUPOSTO DIMENSÃO AVALIAÇÃO 

P1: A Tecnologia da Informação através de sistemas, hardware e 

soluções utilizada na logística aumenta o controle de estoques, 

reduz os níveis de inventário e conseqüentemente os custos 

operacionais 

Custos 4,2 

P2: A TI atua como potencializadora da flexibilidade permitindo o 

aumento da variedade de módulos corretos entregues ao cliente 

assim como a quantidade dos mesmos 

Flexibilidade 3,97 

P3: O uso da TI nos processos de manufatura aumenta a 

confiabilidade da empresa pelo cliente 
Confiabilidade 4,43 

P4: Sem o uso dos recursos de TI o tempo de entrega do módulo é 

maior do que com o uso dos recursos de TI 
Velocidade 4,33 

P5: Sem o uso dos recursos de TI a possibilidade de a 

possibilidade de entregar o módulo errado ao cliente é maior do 

que com o uso dos recursos de TI.entregar o módulo errado ao 

cliente é maior do que com o uso dos recursos de TI 

Qualidade 4 

Quadro 08: Relação dos Pressupostos, dimensões e avaliação 
 

Diante do exposto, pode-se concluir que a TI contribui muito para a 

manufatura da Valeo atingir os seus objetivos estratégicos, e desta forma obter 

vantagem competitiva em termos de custos, flexibilidade, confiabilidade, velocidade 

e qualidade, através das ferramentas de ERP integradas a outras ferramentas como 

EDI, tecnologia de código de barras e rádio freqüência, utilizadas fortemente pela 

logística, sistemas de CAD utilizados pela engenharia, sistemas de JIT, poka-yokes 

e sistemas de execução de manufatura utilizados pela produção e sistemas de 

controle automatizados da qualidade. Isso significa que a TI contribui muito para a 

manufatura da Valeo fazer certo (vantagem de qualidade), fazer rápido (vantagem 

da velocidade), fazer pontualmente (vantagem da confiabilidade), ter capacidade de 

se adaptar às mudanças (vantagem da flexibilidade) e fazer ao menor preço 

(vantagem de custo). 

  O resultado encontrado neste estudo de caso ratifica as proposições de 

Albertin e Albertin (2005) acerca do alinhamento estratégico ao afirmar que quando a 
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TI compreende os objetivos estratégicos de manufatura e a manufatura enxerga as 

potencialidades de TI no seu processo, e ambos trabalham com um objetivo comum, 

ou seja, alinhados estrategicamente, o resultado se traduz em vantagem competitiva 

para a organização. 

 Frente às limitações encontradas no decorrer deste estudo, já apresentadas 

anteriormente, recomenda-se para próximos estudos pesquisas que avaliem o 

impacto da rotatividade dos colaboradores na contribuição da TI para as empresas. 

Esses estudos verificariam de que maneira a rotatividade de pessoal afeta os 

resultados que a TI pode trazer para as Organizações e de que forma o 

comprometimento dos envolvidos nos projetos de TI pode torná-la ou não uma arma 

competitiva. 
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ANEXO I -  QUESTIONÁRIO INTERNO 
 

Qual a contribuição da Tecnologia da Informação para a manufatura (produção e 

cadeia de suprimentos) da Valeo FEM atingir seus objetivos estratégicos sob a 

perspectiva da qualidade, velocidade, confiabilidade, flexibilidade e custos.  

 
 
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO 
Este questionário está dividido em duas partes, sendo a primeira formada por questões 
sobre o nível de utilização de TI em sua organização. A segunda parte é apresentada na 
forma de perguntas. Você deve fazer um julgamento quanto ao nível de concordância 
em relação a pergunta. Os limites da escala são o 1 (um) para não contribui até o 5 
(cinco) para é indispensável, os demais valores: 2 (dois), 3 (três) e 4 (quatro) são 
valores intermediários. 

 
 
Estas questões devem ser respondidas levando em consideração sua percepção sobre 
os impactos da tecnologia da informação na gestão da manufatura da Valeo FEM 
Camaçari. 
 
Para quaisquer esclarecimentos, favor entrar em contato com: 
 
Ana Paula Fontes de Mesquita - Mestranda NPGA/UFBA 
Ana.mesquita@valeo.com 
 
 
Sua colaboração é muito importante. Obrigada! 
 
 
 
Qual o seu Cargo? 

Qual a sua formação? 

Há quanto tempo você trabalha na Valeo? 

 

PARTE 1 

Quais dos sistemas de tecnologia da informação são utilizados e/ou são planejados para serem 

adotados, indique também os que você considera os mais importantes: 

 

1. Sistema Integrado de Gestão (ERP)  

Utilizado ( ) Planejado ( ) Não Planejado ( ) Importante ( ) 

 

2. Sistema de Gestão de Relacionamento com Consumidores (CRM) 

Utilizado ( ) Planejado ( ) Não Planejado ( ) Importante ( ) 

 

3. Sistema de Controle Automatizado da Qualidade (AQC) 
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Utilizado ( ) Planejado ( ) Não Planejado ( ) Importante ( ) 

 

4. Design Auxiliado por Computador (CAD) 

Utilizado ( ) Planejado ( ) Não Planejado ( ) Importante ( ) 

 

5. Sistema de Planejamento de Cadeia de Suprimentos (SCP) 

Utilizado ( ) Planejado ( ) Não Planejado  ( ) Importante ( ) 

 

6. Sistema de Gestão de Armazém (WMS) 

Utilizado ( ) Planejado ( ) Não Planejado ( ) Importante ( ) 

 

7. Sistemas de Execução de Manufatura (MES) 

 Utilizado ( ) Planejado ( ) Não Planejado ( ) Importante ( ) 

 

8. Sistemas de Gestão de Transportes (TMS)  

Utilizado ( ) Planejado ( ) Não Planejado ( ) Importante ( ) 

 

9. Sistemas de Radiofreqüência (RF) 

Utilizado ( ) Planejado ( ) Não Planejado ( ) Importante ( ) 

 

10. Sistemas de Rastreamento de Frota Geo-codificado (via satélite) 

Utilizado ( ) Planejado ( ) Não Planejado ( ) Importante ( ) 

 

11. Sistemas de Código de Barras  

Utilizado ( ) Planejado ( ) Não Planejado ( ) Importante ( ) 

 

12. Tecnologias de Comércio Eletrônico através da Internet (Web Information Systems) 

Utilizado ( ) Planejado ( ) Não Planejado ( ) Importante ( ) 

 

13. Sistema de Previsão de Demanda  

Utilizado  ( ) Planejado ( ) Não Planejado ( ) Importante ( ) 

 

14. Ferramentas de Business Inteligence (BI)  

Utilizado ( ) Planejado ( ) Não Planejado ( ) Importante ( ) 

 

15. Intercâmbio Eletrônico de Dados (EDI)  

Utilizado ( ) Planejado ( ) Não Planejado ( ) Importante ( ) 

 
PARTE 2 
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1. Em que medida a tecnologia da informação...? 
 
A. Custos                                                                Não Contribui   É indispensável 

1. Reduz os níveis de estoque                ������������������������������

2. Aumenta o turnover de estoque reduzindo o seu custo de manutenção      ������������������������������

3. Reduz custos de armazenamento.               ����������������������������� 

4. Reduz custos de transporte.               ������������������������������

5. Reduz custos de administração de logística.                                ����������������������������� 

6. Reduz os custos de distribuição.                                              ����������������������������� 

7. Reduz os custos de envio de ordens a fornecedores.                  ����������������������������� 

8. Reduz os custos de processamento das ordens dos participantes da cadeia de 

suprimentos.�� � � � � � � ����������������������������������������� 

9. Provê melhor distinção entre tipos de estoque (matéria-prima, em processamento, 

produtos acabados, estoque em trânsito)                                  ����������������������������� 

 

P7:  Sem o uso dos recursos de TI o tempo de entrega do módulo é maior do que com o uso dos 
recursos de TI; 

 

B. Velocidade        Não Contribui   É indispensável 
1. Reduz o tempo de ressuprimento              ����������������������������� 

2. Reduz o tempo de disponibilização das mercadorias junto ao parceiro ����������������������������� 

3. Reduz o tempo de desenvolvimento de novos produtos           ������������������������������

4. Aumenta a precisão dos recebimentos/entregas de produtos      ������������������������������

5. Melhora a visibilidade da cadeia, tanto de consumidores para fornecedores, quanto 

de fornecedores para consumidores                      ����������������������������� 

6. Aumenta a performance de montagem             ����������������������������� 

C. Qualidade        Não Contribui   É indispensável 

1. Contribui para o pedido correto (montagem) seja entregue ao cliente��������������������������������� 

2. Reduz o PPM                 ����������������������������� 

 
D. Flexibilidade             Não Contribui   É indispensável 

1. Ajuda a atender a pedidos fora do padrão                       ����������������������������� 

2. Ajuda a atender a produtos e serviços com especificações especiais   ����������������������������� 

3. Auxilia na introdução de novos produtos e serviços           ����������������������������� 

4. Auxilia a introduzir grandes quantidades de variações nos produtos e serviços ����������������������������� 

5. Auxilia a responder as necessidades específicas do mercado alvo  ����������������������������� 

 
E. Confiabilidade               Não Contribui   É indispensável 

1. Reduz o tempo de parada de linha de montagem Valeo              ����������������������������� 

2. Reduz a possibilidade de entrega de módulos errados                ����������������������������� 
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3. Auxilia na programação correta de matéria-prima                        ����������������������������� 

4. Aumenta o comprometimento nas relações da cadeia de suprimentos ����������������������������� 

5. Aumenta a confiança entre os participantes da cadeia de suprimentos ����������������������������� 

6. É fator de obtenção de certificação MS9000            ����������������������������� 

7. É fator de obtenção ou perda do Q1                                             ����������������������������� 

 
 
 

ANEXO II - QUESTIONÁRIO PARCEIROS 
 
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO 
Prezado Parceiro (a) 
 
Este questionário tem o objetivo de saber a sua percepção imparcial acerca da 
contribuição da TI para a manufatura/logística da Valeo atingir os seus objetivos 
estratégicos em relação a custos, velocidade, flexibilidade, qualidade e confiabilidade. 
 
Você foi selecionado (a) por conhecer bem a realidade da Valeo FEM Camaçari e por 
ter participado ativamente da implantação dos recursos de TI desde 2003. 
 
Conto com a sua colaboração! 
 
Para quaisquer esclarecimentos, favor entrar em contato com: 
 
Ana Paula Fontes de Mesquita - Mestranda NPGA/UFBA 
Ana.mesquita@valeo.com 
 
 
Sua colaboração é muito importante. Obrigada! 
 

1 – IDENTIFICAÇÃO 

Qual a sua empresa? 

Qual o seu Cargo? 

Qual a sua área? 

Há quanto tempo você atua nessa empresa? 

 

2 – QUESTIONÁRIO 

1- Qual a sua percepção acerca dos principais impactos da utilização de um 

ERP em uma Organização? E na Valeo VFEM? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2 – Em que medida você acredita que um ERP pode contribuir com a estratégia de 

uma Organização? Como você acha que o ERP contribui estrategicamente com a 

Valeo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3- E os sistemas auxiliares, como EDI, código de barras, radiofreqüência, quando 

utilizados em conjunto com o ERP, podem interferir na estratégia da Organização? 

De que forma? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4 – Em sua opinião, como a Tecnologia da Informação utilizada na logística pode 

aumentar o controle de estoques, reduzir os níveis de inventário e 

consequentemente os custos operacionais? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
5- Você acredita que a TI viabiliza uma maior quantidade possível de módulos 

diferentes entregues ao cliente? De que forma? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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6 - Que benefícios você acredita que a utilização do EDI pode trazer a empresa? 

Você acredita que a utilização do EDI pode reduzir custos? De que forma? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

7 - Você acredita que o EDI quando utilizado na cadeia de suprimentos auxilia na 

reprogramação de demanda, reduzindo os efeitos nos níveis de estoque? Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

8 - Você percebe alguma relação entre a integração do EDI, mais especificamente 

do recebimento de ASN, e da coleta automática de dados no ao ERP na 

programação de materiais da fábrica? Qual? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

9 - De que forma a adoção da TI no sequenciamento de produção interfere na 

entrega correta dos módulos solicitados pelo cliente? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

10 - Você acredita que o uso da TI nos processos de manufatura aumenta a 

confiabilidade da empresa pelo cliente? De que forma? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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11 - Você acredita que sem o uso dos recursos de TI o tempo de entrega do módulo 

é maior do que com o uso dos recursos de TI? Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

ANEXO III – ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

1 – Qual a relação entre as aplicações de TI desenvolvidas desde 2003 com a 

redução da divergência de inventário verificada nestes últimos quatro anos? 

2 – Na Valeo a quantidade de dias de estoque é um indicador estratégico. Como a TI 

auxilia a logística no atingimento da meta estabelecida pela matriz? 

3 – Em 2003 o numero de modelos entregues a Ford era de aproximadamente 20, 

no decorrer dos anos este numero quadruplicou. Qual a contribuição da TI para que 

este aumento fosse possível sem prejudicar a confiabilidade de entrega? 

4 – O tempo de ressuprimento da fábrica é um fator crítico, devido principalmente a 

localização de fornecedores da Valeo FEM no sudeste do país. Em que medida a TI 

reduz este tempo, e qual a contribuição da TI para a reação logistica, caso o 

fornecedor não consiga entregar o material a tempo? 

5 – Como a TI interfere no tempo de entrega de módulos? 

6 – Qual a relação da TI com a confiabilidade da entrega de módulos, isto é, o 

módulo correto entregue na seqüência correta? 

7 – Qual a contribuição da TI para que o PPM da Valeo reduza a zero nos próximos 

anos? 

8 – Como a TI contribuiu para a obtenção do Q1? 

 

 


